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: انقشاءج  أًٔلا

 دسط: ِيفراح انُجاح

:ٌ  ذزكش أ

ة وإجبه  أإل يستسلم لهإ. -1    مرإحل حيإته عقبإت كثير
 يوإجه إؤلنسإن ػ 

  إلحيإة. -2 
 يتطلع إؤلنسإن ؤل  إلنجإح؛ ألنه هدف كل ؤنسإن ػ 

  3- :  عنإرص إلنجإح ست ه 

 إؤلرصإر.  -إلمهإرة  -إؤلبدإع  -إلمسئولية إلتوإضع هلل  - إلثقة بإهلل و إلثقة بإلنفس - -

.  إل يقنط إؤلنسإن من رحمة هللا، وإل يستهير  بنفسه أو بإلنإس ؛ ألن إؤلنسإن طبع عىل-4   إلخير

  إلعيون،وخرس نفسه. من ت-5 
  إلنفوس، ومن تكي  هإنت صورته ػ 

لته ػ   وإضع هلل إرتفعت مي  

  أدإئهإ. -6 
 
 لكل فرد من أفرإد إلمجتمع مسئولية، عليه أن ينهض بهإ، وأإل يقرص ػ

  كل  جديد، وإل ينشغل ؤإل بكل مفيد . -7 
 إلنإجح يملك دومإ قدرة عىل إإلبتكإر وإؤلبدإع فال يفكر ؤإل ػ 

  أعمإلهم. -8-8 
 إلنإجحون مإهرون ػ 

  إتخإذ إلقرإر إلصإئب، و إل تقف طموحإته عند حد. -9-9 
دد ػ   إلنإجح إل يير

 : مفتاح النجاحنماذج اختبارات 

 يٍ يٕضٕع )يفراح انُجاح ( اقشا ثى اجة  -1ًَٕرج 

ه عليه أإل يستسلم لهإ وهو يتطلع إل  إلمستقبل ويحلم بإلنجإح فإلنجإح          “ يوإجه إإلنسإن ف مرإحل حيإت عقبإت كثير
 “هدف إؤلنسإن 

 :  -) أ ( إخير إإلجإبه إلصحيحه ممإ بير  إلقوسير 

  مرإدف )عقبإت(:  -1
 صنإعإت -
 صعوبإت -
 صفحإت  -

 مضإد إلمستقبل  -2
-   

 إلمإض 

-   
 إآلنر

 إلقإدم  -

  مرإحل حيإته؟مإ إلذي ي -ب
 وإجهه إؤلنسإن ػ 

 مإ أهم عنرص من عنإرص إلنجإح من وجهة نظرك؟ ولمإذإ؟ -جـ
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 -) يفراح انُجاح(:اقشأ ثى أجة : يٕضٕعيٍ  -2ًَٕرج 

" ولكن إلوصول ؤل هذإ إلهدف يحتإج ؤل مجموعة عنإرص تعينه عىل موإجهة إلحيإة وتسإعده عىل إلوصول ؤل إلنجإح ، 

، وه  إألول : إلثقة بإهلل وإلثقة بإلنفس وإلنإس، فال يقنط إؤلنسإن من رحمة وهذه إلعنإرص   
إلستة مفتإح إلنجإح إلحقيؼر

"  هللا، وإل يستهير  بنفسه أو بإلنإس ألن إؤلنسإن طبع عىل إلخير

 هإت معب  ) يقنط(، ومفرد) عنإرص(، وجمع ) إلهدف(، ومضإد )إلنجإح( - أ
 ؤليه؟مإ إلهدف إلذي يسعة إؤلنسإن للوصول  - ب

  إلدرس؟  -جـ
 كم عنرصإ يوصل ؤل إلنجإح، كمإ ورد ػ 

 كيف تكون إلثقة بإهلل تعإل  -د

 انُجاح(:" اقشأ ثى أجة  يفراحيٍ يٕضٕع)  -3ًَٕرج 

 عىل موإجهة إلحيإة، وتسإعده عىل إلوصول ؤليه".  " ولكن إلوصول ؤل هذإ إلهدف يحتإج ؤل مجموعة عنإرص تعينه     

: تخير إؤلجإبة إلصح ( أ)  يحة ممإ بير  إلقوسير 
 مرإدف )تعينه(  -1

 تسإعده -
 ترفعه -

 توظفه -
 جمع)مجموعة( -2

 مجإميع  -
 مجموعإت -
 جمإعإت -

 مإ إلهدف إلذي تتحدث عنه إلفقرة؟  -1 ( ب)
 مإ أول مفتإح من مفإتح إلنجإح؟ -2 

 يٍ يٕضٕع )يفراح انُجاح(:اقشأ ثى أجة : -4ًَٕرج 

ة عليه أإل يستسلم لهإ وهو يتطلع ؤل إلمستقبل، ويحلم بإلنجإح،          مرإحل حيإته غقبإت كثير
" يوإجه إؤلنسإن ػ 

 فإلنجإح هدف إؤلنسإن، ولكن إلوصول ؤل هذإ إلهدف يحتإج ؤل مجموعة عنإرص "

:  ( أ)  تخير إؤلجإبة إلصحيحة ممإ بير  إلقوسير 

 معب  )عقبإت(:  -1
 ثغرإت  -

 عقوبإت -
 صعوبإت -

 مضإد ) إلنجإح(:  -2
 إلفشل -
 إلكسل  -

 إأللم -
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 مفرد )عنإرص(:  -3

 عرص -
 عنرص -

 عنرصية -

  توإجهه؟  -)ب(   
 كيف يتعإمل إؤلنسإن مع إلعقبإت إلبر

كمل من خالل فهمك للموضوع:  -)ج(     أ

-  :  
 ...........................،............................،.............................. من مفإتيح إلنجإح إلحقيؼر

 انُجاح( اقشا ثى اجة  يفراحيٍ يٕضٕع ) -5ًَٕرج 

  تنفيذ وإثقإ بقدرته عىل  إلوصول إل  إل  
  قدمإ ػ 

  إتخإد إلقرإر إلصإئب وإنمإ يمض 
دد ػ  )وإلسإدس إإلرصإر فإلنإجح إل يير

 ف طموحإته عند حد إلنه يملك روح إلتحدي وإلمنإفسه (هدف إلتق

:  -أ   -إخير إلصوإب ممإ بير  إلقوسير 

 مرإدف )إلصإئب(-1

 إلرسيــــع  -
 إلصحيح -
 إلجرئ -

دد( -3  مضإد )يير
 يستمر  -

 يبرص -
-   

 يعإن 
 جمع )روح( -4

 ريإح -

 إروإح  -
 روإئح  -

 لمإذإ إل تقف طموحإت إلنإجح عند حد ؟      - ب

 .ةمقإطع صوتيل  ؤحلل كلمة )إلصإئب(  -ج

كمل حريطة إلكلمة:  -ـ د  أ

 

 

 

 تعٌنه

 الكلمة فً جملة:

 النوع:

 المعنى:

 المضاد:
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 يٍ يٕضٕع "يفراح انُجاح" اقشأ ثى أجة: -6ًَٕرج 

  أعمإلهم، يكونون دإئمإ عىل أتم إإلستعدإد لدخول أية تجربة، وموإجهة أية صعوبة"      
 " فإلنإجحون مإهرون ػ 

: ) أ (   إلقوسينفيمإ يىل 
 -إخير إؤلجإبة إلصحيحة ممإ بير 

 جمع )صعوبة(:  -1
 صعوبإت -

 عصإبإت -
 متعصبإت -

 معب  )تجربة(:  -2
 تدريب -
 محإولة -

 عمل -
 مفرد )مإهرون(:  -3

 مهر -
 مإهر -

 مهإرة -

  إلفقرة؟
 ) ب ( مإ صفإت إلنإجحير  كمإ وردت ػ 

  توإجهه؟
 ) جـ ( كيف يتعإمل إؤلنسإن مع إلعقبإت إلبر

كمل خريطة إلكلمة:    -) د ( أ

 

 
 

 

 دسط: ركاء طثي

ٌ: ذزكش  أ

 إلموقف إألول: 

 1- .
ُ
َزجَرُه إلخليفة

َ
ٌ من أهل إلعلم، فأحب إلحسن أن يتكلم ف  دخل إلحسن بن إلفضل عىل أحد إلخلفإء وعنده كثير

: ؤن ك-2 
ً
َ من سليمإن رد إلصب   عىل إلخليفة قإئًل نت صبًيإ ، فلست بأصغر من هدهد سليمإن، وإل أنت بأكي 

 عليه إلسالم حير  قإل له إلهدهد: )أحطت بمإ لم تحط به (. 

 صعوبة

 الكلمة فً جملة:

 النوع:

 المعنى:

 المضاد:
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 :  
 إلموقف إلثإن 

إ أفضت إلخالفة ؤل ُعمر بن عبد إلعزيز أتته إلوفود فؤذإ فيهم وفد إلحجإز. -1   لمَّ

 فؤنه أحقُّ بإلكالم. فنظر ُعمر ؤل صب   صغير إلسن وقد أرإد أن يتكلم فقإل : لي-3 
َ
 تكلْم من هو أسنُّ منك

إ وقلًبإ حإفظإ -4 
ً
إ إلِفظ

ً
 لسإن

َ
َرْيِه : قلبه ولسإنه فؤن منح هللا إلعبد

َ
فقإل إلغالم  : يإ أمير إلمؤمنير  ؤنمإ إلمرء بأْصغ

 فقد إستحق إلكالم. 

 طلب إلخليفة عمر إلنصيحة من إلغالم. -5 

أن إليكن ممن غرهم حلم هللا لهم وثنإء إلنإس عليهم وقإل هللا فيهم سمعنإ وهم إل  نصيحة إلغالم للخليفة: -6  

ل قدمه  -يسمعون فير 

ة سنة. -7   كإن عمر إلغالم إثنتإ عرسر

 :  بطىل  إلقصتير 
كة بير   إلصفإت إلمشير

  إلسن وأنهمإ يصفإن بإلشجإعة وإلجرأة و 
 
ين ػ  إلفصإحة وإلذكإء. ه  ؤنهمإ كإنإ صغير

 ًَارج اخرثاساخ ركاء طثي

  -"ركاء طثي" اقشأ ثى أجة: يٕضٕعيٍ  -1ًَٕرج 

، ؤنمإ إلمرء       بأصغريه: قلبه ولسإنه، فؤن منح هللا إلعبد لسإنإ إلفظإ، وقلبإ حإفظإ، فقد " فقإل إلغالم: يإ أمير إلمؤمنير 
 إستحق إلكالم"

 :  فيمإ يىل 
  -) أ ( تخير إؤلجإبة إلصحيحة ممإ بير  إلقوسير 

 جمع )قلب(:  -1
 قوإلب -

 قلوب -
 ألقإب -

2-  :)  إلمرإد بـ) أمير إلمؤمنير 
 عمر بن إلخطإب  -

 عمر بن عبد إلعزيز -
 عمرو بن إلعإص  -

؟                  يستحق إلعبد إلكالم، كمإ فهمت من إلعبإرة إلسإبقة؟) ب ( بم   ) جـ ( لمإذإ قدم إلغالم وقومه ؤل أمير إلمؤمنير 

كمل خريطة إلكلمة:    -) د ( أ

 

 

 

 منح

 الكلمة فً جملة:

 النوع:

 المعنى:

 المضاد:
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 طثي" اقشأ ثى أجة : ركاءيٕضٕع "  يٍ -2ًَٕرج 

، ؤن أنإسإ غرهم حلم هللا، وثنإء إلنإس عليهم، فال تكن ممن يغره حلم         يإ غالم. فقإل: يإ أمير إلمؤمنير 
" فقإل عمر: عظب 

ل قدمك"   هللا وثنإء إلنإس عليه؛ فير 

 ) أ ( هإت مرإدف ) تزل (، وجمع ) غالم (، مضإد ) حليم ( . 

؟ ومم تعجب أمير إلمؤ  ؟) ب ( بم نصح إلغالم إألمير  منير 

 ) جـ ( مإ جزإء من يغرهم حلم هللا وثنإء إلنإس عليهم؟

  -يٍ يٕضٕع "ركاء طثي" اقشأ ثى أجة : -3ًَٕرج 

" ؤن كنت غالمإ فلست بأصغر من هدهد سليمإن، وإل أنت بأكي  من سليمإن عليه إلسالم حير  قإل له إلهدهد ) أحطت      
 سليمإن؟ ولو كإن إألمر بإلكي  لكإن دإود أول" بمإ لم تحط به(، ثم ألم تر أن هللا فهم إلحكمة 

كمل: معب  ) أفضت ( :...................  -1) أ (   أ

 هإت مفرد ) إلوفود (، مضإد ) أحطت (  – 2     

 لمإذإ أتت إلوفود ؤل عمر بن عبد إلعزيز؟ -1) ب ( 

 من كإن عند إلخليفة عندمإ دخل عليه إلحسن بن إلفضل؟ – 2       

 -"ركاء طثي" اقشأ ثى أجة : يٕضٕعيٍ  -4 ًَٕرج

"ولمإ أفضت إلخالفة ؤل عمر بن عبد إلعزيز أتته إلوفود، فؤذإ فيهم وفد إلحجإز، فنظر عمر ؤل غالم صغير إلسن، وقد أرإد 
 أن يتكلم، فقإل: ليتكلم من هو أسن منك؛ فؤنه أحق بإلكالم"

 :  فيمإ يىل 
  -) أ ( تخير إؤلجإبة إلصحيحة ممإ بير  إلقوسير 

 مرإدف ) أفضت (:  -1
 بدأت -
 إنتهت -
 توسعت -
 جمع ) غالم (:  -
 أغالم  -

 غلمإن -
 غإلمون -

 :  
 ) ب ( أجب عمإ يأنر

 من إلغالم؟ ولمإذإ زجره إلخليفة؟ -2                           مبر أتت إلوفود ؤل إلخليفة عمر بن عبد إلعزيز؟ -1

 حلل كلمة ) إؤلنسإن ( ؤل مقإطع صوتية.  - 4                               كيف أقنع إلصب   عمر بن عبد إلعزيز ؽ  يتكلم؟ - 3
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 انًُظٕس ٔانطيٕس

ٌ: ذزكش  أ

ة ، و أحجإر كريمة ، -1  إ قرص إلخليفة  إلمنصور، ومعه جوإهر كثير
ً
ذهب أحد إلتجإر من عدن ؤل  بغدإد، قإصد

 ر، و أعطإه رصة بهإ مإئة دينإر . فأخذ إلمنصور منه مإ إستحسنه من إلجوإه

د بمإء إلنهر، فوضع ثيإبه و تلك إلرصة عىل  -2  إ، أرإد أن يتي 
ً
  طريقه  كإن إلجو قإئظ

إنرصف إلتإجر مرسوًرإ، وهو ػ 

 ، و نزل ؤل  إلنهر . 
 إلشإطئ

  إألفق ذإهبة بهإ . -3 
 فمرت حدأة فخطفت إلرصة و ه  تحسبهإ لحًمإ، و طإرت ػ 

إ، و يئس من عودة مإله وأصإبه إلهم وإلمرض-4 
ً
إ شديد

ً
 .حزن إلرجل حزن

ه وسأله ؤل  أي إلجهإت طإر إلطإئر ؟ فأجإبه إلتإجر : طإر جهة بلغ خي  إل -5 
رجل ؤل  إلخليفة إلمنصور  فأحرص 

ق.   إلرسر

  عإد -6 
طيه إلخإص و أمره بتفقد أحوإل أهل تلك إلنإحية ، و لم يمٍض وقت طويل حبر فدعإ إلمنصور شر

 عىل  مبلغ من إلمإل و لم يعرف صإحبهإ. 
ط  برجل، يقول و يردد بير  إلنإس أنه عير

 إلرسر

 أنه كإن يعمل تحت نخلة فسقطت أمإمه إلرصة.  أخي  إلرجل إلمنصور -7 

 كإفأ إلمنصور إلرجل عىل أمإنته وأعطإه مإئة دينإًرإ. -8  
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  -اخرثاساخ دسط انًُظٕس ٔانطيٕس:

  -" انًُظٕس ٔانطيٕس" اقشأ ثى أجة: يٕضٕعيٍ  -1ًَٕرج 

      ، د بمإء إلنهر، فوضع ثيإبه وتلك إلرصة عىل إلشإطئ   طريقه عىل شإطئ إلنهر، وكإن إليوم قإئظإ، أرإد أن يتي 
" بينمإ هو ػ 

  إألفق ذإهبة بهإ". 
 ونزل إلنهر فمرت حدأة فخطفت إلرصة وه  تحسبهإ لحمإ، طإرت ػ 

 (.  دمعب  ) يتي  ) أ ( هإت مضإد ) قإئظإ(، و 

 ) ب (

 مإذإ فعلت إلحدأة بإلرصة؟   -1
؟ وأين؟ -2  مبر كإن إلتإجر يسير
إ لكإن، ثم أعربه، وبير  نوعه -3  هإت من إلفقرة إلسإبقة خي 

 -" انًُظٕس ٔانطيٕس" اقشأ ثى أجة: يٕضٕعيٍ  - 2ًَٕرج 

ة، وأحجإر كريمة،      " ذهب أحد تجإر إلجوإهر من عدن ؤل بغدإد، قإصدإ قرص إلخليفة إلمنصور ومعه جوإهر كثير
 فأخذ إلمنصور منه مإ إستحسنه من إلجوإهر، وأعطإه رصة بهإ مإئة دينإر". 

  جملتير  من ؤنشإئك. 
 ) أ (  هإت مفرد ) أحجإر(، ومضإد ) إستحسنه( ػ 

  سفره ؤل قرص إلخليفة؟) ب ( مإ إلذي حمله إ
 لتإجر وهو ػ 

 ) جـ ( صف حإلة إلتإجر عندمإ فقد رصة مإله. 

     -ٔانطيٕس" اقشأ ثى أجة: انًُظٕسيٍ يٕضٕع "  - 3ًَٕرج 

  منظرهإ، فقلت: ؤن إلطإئر إختلسهإ من  
" فقإل إلرجل: بينمإ كنت إعمل تحت نخلة، سقطت أمإم  إلرصة فأخذتهإ ورإقب 

 بهإ؛ حبر أعرف صإحبهإ" مكإن مإ، فإحتفظت
  (، ومرإدف ) إختلسهإ( . 

 ) أ ( هإت مضإد ) رإقب 

 ) ب ( لمإذإ إختلس إلطإئر إلرصة؟ ومإ أثر ذلك عىل إلتإجر؟

 ) جـ ( بم كإفأ إلخليفة إلرجل؟ 

 )د ( لمإذإ أخذ إلرجل إلرصة ؟



 

Egyptian Virtual School (EVS)   

 

10 

 -" انًُظٕس ٔانطيٕس" اقشأ ثى أجة: يٕضٕعيٍ - 4ًَٕرج 

د بمإء إلنهر، فوضع ثيإبه         طريقه عىل شإطئ نهر، وكإن إليوم قإئظإ، أرإد أن يتي 
" إنرصف إلتإجر مرسورإ، وبينمإ هو ػ 

 وتلك إلرصة عىل إلشإطئ ونزل ؤل إلنهر". 

 :  فيمإ يىل 
  -) أ ( تخير إؤلجإبة إلصحيحة ممإ بير  إلقوسير 

 مرإدف ) قإئظإ (:  -1

ودة  -  شديد إلي 
 شديد إلحر -
 إلمعتد -

 مقإبل ) إنرصف(:  -2
 أشع -

 ذهب -
 حرص   -

 ) ب ( لمإذإ حزن إلتإجر بعد خروجه من إلنهر؟

 ) جـ ( كيف إستطإع إلخليفة إلمنصور أن يعيد للتإجر أموإله؟

 -" انًُظٕس ٔانطيٕس" اقشأ ثى أجة: يٕضٕعيٍ  - 5ًَٕرج 

" لقد علمنإ بمإ قلته بير  إلنإس، ولك منإ مكإفأة عىل ذلك. ثم أعطإه مإئة ديإر. فرج إلتإجر، وأثب  عىل إلمنصور قإئال له:      

 حفظك هللا يإ موإلي للبالد وإلعبإد"

 :  
 ) أ ( هإت من إلفقرة إلسإبقة مإ يأنر

 كلمة مضإدهإ) ضيعك( -1
 مرإدف ) مدح( -2
 جمع ) إلعبد ( -3

  إلفقرة إلسإبقة؟وبم كإفأ إلمنصور إلرجل إلذي وجد إلرصة؟لمتحدث إ) ب ( من 
 ػ 

طيه إلخإص؟  ) جـ ( بم أمر إلمنصور شر

كمل خريطة إلكلمة:    -) د ( أ

 

 

 

 

 أعطاه

 الكلمة فً جملة:

 النوع:

 المعنى:

 المضاد:
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 صياسج ٔيفاجأج

ٌ: ذزكش  أ

1 - "  
  إلمدرسة ، وقإلت لهم ؤنهإ سوف تقوم بزيإرة ؤل  مستشؼ 

" مع وإلديهإ يوم  57357جلست مريم مع أصدقإئهإ ػ 

إلخميس إلقإدم ، ألنه عطلة رسمية ، وسوف تأخذ معهإ بعض إلهدإيإ لألطفإل ، وعرضت عليهم إلفكرة ، فرحبوإ بهإ جميعإ 
حوإ أن تقوم كل وإحدة منهن بزيإ  رة ممإثلة عىل  مدي إألسإبيع إلثالثة إلقإدمة. وإقير

  إلزجإجية -2
  إلجمإل وإلنظإم ، إلطرقإت وإسعة ونظيفة ، إلمكإن هإدئ تمإًمإ ، حجرإت إلمرض 

وجدت مريم إلمكإن غإية ػ 

 مجهزة بأحدث إألجهزة إلطبية. 

 أعطت مريم هدية لكل مريض ومنحته إبتسإمة. -3

  كإنت تظن أنهإ إنتقلت ؤل مدرسة أخرى ب-4
  إلحجرة وجدت مريم صديقتهإ فإطمة إلبر

 مريضة.  إلمستشؼ  ػ 

ورهإ إألسبوع إلقإدم. -5  وعدت مريم زميلتهإ أنهإ سير 

 بإلدموع .  خرجت مريم من إلحجرة حزينة عىل  زميلتهإ ؤل  حيث كإن وإلدهإ ينتظرهإ، ووإلدتهإ وإقفة وقد إمتألت عينإهإ -6

  -اخرثاساخ دسط  صياسج ٔيفاجأج:

  -" صياسج ٔيفاجأج " اقشأ ثى أجة : يٕضٕعيٍ  -1ًَٕرج 

  إلجمإل وإلنظإم، إلطرقإت      
  صحبة وإلديهإ، ومعهإ بعض إلهدإيإ ؤل إلمستشؼ  إلذي وجدته غإية ػ 

" توجهت مريم ػ 
 وإسعة ونظيفة، وإلمكإن هإدئ تمإمإ، حجرإت إلمرض  إلزجإجية مجهزة بأحدث إألجهزة إلطبية". 

 :  فيمإ يىل 
 -) أ ( تخير إؤلجإبة إلصحيحة ممإ بير  إلقوسير 

 توجهت (: مرإدف )  -1

 وقفت -
 إنتظرت -
 ذهبت -

 مفرد ) إلهدإيإ(:   -2
 إلهدية -

 إلهإدية -
 إلهدى -

 إد ) إلجمإل (: ضم -3
 إلقبح -

 إلحسن -
 إلحقإرة -

 ) ب ( مإ إسم إلمستشؼ  إلذي زإرته مريم مع وإلديهإ؟



 

Egyptian Virtual School (EVS)   

 

12 

 .  
 ) جـ ( صف إلمستشؼ 

 ) د ( مإ آدإب زيإرة إلمريض كمإ فهمتهإ من إلدرس؟

  -" صياسج ٔيفاجأج " اقشأ ثى أجة : يٕضٕعيٍ  -2ًَٕرج 

مريم بقولهإ:)سأزورك إألسبوع  " ودإر بينهمإ حوإر ممتد، بدأته فإطمة بطقولهإ:)أحمد هللا عىل مإ أنإ فيه...(، وختمته     

 إلقإدم ؤن شإء هللا(". 

 :  
كملمإ يأنر  ) أ ( أ

 مفرد ) إألسإبيع (:...................  -1
2-  ..........:)  

 ........مضإد ) إلمإض 

 :  
 ) ب ( أجب عمإ يأنر

 هل كإن إللقإء مصإدفة أو مقصودإ؟ ولمإذإ؟ -1
 حلل إلكلمتير  إلتإليتير  لمقإطع صوتية:  -2

 ) فإطمة (.  –)أحمد (  -

  -" صياسج ٔيفاجأج " اقشأ ثى أجة : يٕضٕعيٍ  - 3ًَٕرج 

  هدوء، فوق شيرهإ، وقد ضمت ركبتيهإ ؤل أسفل ذقنهإ،      
"وفجأة لمحت مريم من خلف إلزجإج مريضة جإلسة ػ 

ود".    شر
، ػ    إلمستشؼ 

 متطلعة ؤل جدرإن حجرتهإ ػ 

ود (، وجمع ) شير (، وومفرد ) جدرإن (.   ) أ ( هإت معب  ) شر

  لمحتهإ مريم من خلف إلزجإج؟ 
 ) ب ( من إلبر

 إذإ قإلت مريم لصديقتهإ بعدمإ فتحت بإب إلحجرة بهدوء؟) جـ ( م

 ) د ( حلل ؤل مقإطع صوتية: 

 ) إلزجإج ( –) ركبتيهإ(  -

  -" صياسج ٔيفاجأج " اقشأ ثى أجة : يٕضٕعيٍ  -4ًَٕرج 

" رفعت إلمريضة رأسهإ نإحية إلصوت، وهبت من شيرهإ وإقفة: ) من؟ مريم..مريم!!( ودإر بينهمإ حوإر ممتد بدأته      
 فإطمة بقولهإ) أحمد هللا عىل مإ أنإ فيه(، وختمته مريم بقولهإ: ) سأزورك إألسبوع إلقإدم ؤن شإء هللا(. 

 ) إألسبوع (.  ) أ ( هإت معب  ) نإحية (، ومضإد ) بدأته (، وجمع

 ) ب ( أين قإبت مريم صديقتهإ فإطمة؟ 

 ) جـ ( بمإذإ بدأت فإطمة كالمهإ؟ وبمإذإ ختمت مريم إلحوإر؟
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 يٕو ًليُغى

 :ذزكشأٌ

. لم تحك مر -1    منتصف إألسبوع إلتإل 
إ لزمالئهإ عن فإطمة، وقررت أن تنتظر مإ سيحدث ػ 

ً
 يم شيئ

  صحبة وإلدتهإ، ؤل  إلمدرسة.  -2 
  بعد غد، ػ 

ت إلتالميذ أن فإطمة ستأنر  دخلت إلمعلمة "كإميليإ" ؤل  إلفصل، وأخي 

ت إلمعلم-3  ة بأحد إلمستشفيإت وقد إتصل بهإ إلطبيب إلمعإلج ، أخي  ة إلتالميذ أن فإطمة مريضة ومقيمة منذ فير

ء لهذه إلزيإرة، وسألتهم: مإذإ يمكن أن نفعل لهإ ؟  
 وتم ترتيب كل شر

ح أحمد كتإبة لوحة ترحيبية بفإطمة. -4  إئط إلملونة، وإقير ح سإمح تزيير  إلفصل بإلرسر
 إقير

  عالجهإ. أخي  إلطبيب إلمعإلج إلمعلمة أن هذه إلزيإرة سيكون ل-5 
 هإ أثر بإلغ عىل فإطمة ػ 

إئط وكإنت إلمفإجأة إألول رؤية فإطمة. -6  إ بإأللوإن وإلرسر
ً
  بدإية إلحصة إلثإنية دخلت فإطمة إلفصل وكإن مزين

 
 ػ

  إرتدتهإ -7 
كإنت ترتدي فإطمة قبعة بيضإء، وكإنت إلمفإجأة إلثإنية بأن إلفصل كإن يرتدي نفس إلقبعة إلبيضإء إلبر

 ة. فإطمة، وهذإ مإ إتفق عليه إلطبيب مع إلمعلم

أصبح إسم إلفصل فصل إلقبعإت إلبيضإء.  

  -ًَارج اخرثاساخ يٕو ًل يُغى:

  -يٍ يٕضٕع " يٕو ًل يُغى " اقشأ ثى أجة : - 1ًَٕرج 

ةعن سعإدتنإ       حيب، معي    إللحظة نفسهإ، دوى إلتصفيق إلحإر، وتعإلت صيحإت إلير
" وشعإن مإ أطل وجه فإطمة، وػ 

 برؤيتهإ، وحدثت إلمفإجأة". 

 :  ) دوى إلتصفيق (، ومضإد ) أطل (.  ) أ ( هإت معب 

 ) ب ( حدثت مفإجأتإن رإئعتإن. إذكرهمإ. 

 ) جـ ( مإ إإلسم إلجديد للفصل؟

  -يٍ يٕضٕع " يٕو ًل يُغى " اقشأ ثى أجة : - 2ًَٕرج 

  صحبة وإلدتهإ ؤل إلمدرسة، أنت إل تعرفون أنهإ مريضة ومقيمة      
  بعد غد ػ 

كم أن زميلتكم فإطمة ستأنر   أن أخي 
" يسعدن 

ة بأحد إلمستشفيإت".   منذ فير

 ) أ ( هإت معب  ) صحبة (، ومضإد ) تعرفون (، وجمع ) زميلة (. 

  إلفصل؟
ت إلمعلمة إلتالميذ ػ   ) ب ( بم أخي 

 تفإق إلذي تم بير  إلطبيب وإلمعلمة؟) جـ ( مإ إإل
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  -" يٕو ًل يُغى " اقشأ ثى أجة : يٕضٕعيٍ  - 3ًَٕرج 

" وكإنت إلمفإجأة إلرإئعة إلثإنية .. أن ترإنإ فإطمة وقد إرتدينإ جميعإ قبعإت بيضإء ممإثلة لقبعتهإ.. فقد كإن ذلك مإ إتفق     

 عليه إلطبيب مع إلمعلمة". 

 ، ومرإدف ) ممإثلة (، ومضإد ) إلرإئعة( . ) أ ( هإت جمع ) مفإجأة( 

 ) ب ( مإ إلمفإجأتإن إلرإئعتإن؟ 

 ثاَياا: انُظٕص

 َظائخ أب
ِحيٌم }»  وٌر رَّ

ُ
ف
َ
غ
َ
  ل
ِّ
 َرن 
َّ
إ ِؤن

َ
إ َوُمْرَسإه

َ
ِ َمْجَرإه

ّ
 ِفيَهإ ِبْسِم إّلل

ْ
ُبوإ
َ
إَل إْرك

َ
ِ  { َوِهَ 41َوق

ْجِري ِبِهْم ػ 
َ
  ت

ُ
ى ن

َ
إد
َ
ِجَبإِل َون

ْ
إل
َ
 َمْوٍج ك

َ
إن
َ
 َوك
ُ
ه
َ
وٌح إْبن

 ِ
إِفِريَن } َمْعِزٍل َيإ ُبب َ  ػ 

َ
ك
ْ
َع إل ن مَّ

ُ
ك
َ
 ت
َ
إ َوال

َ
َعن ب مَّ

َ
إَل َسآوِ 42إْرك

َ
 َجَبٍل َيْعِصُمب ِ  ى{ ق

َ
ِ  ِؤل

ّ
ْمِر إّلل

َ
َيْوَم ِمْن أ

ْ
 َعإِصَم إل

َ
إَل ال

َ
َمإء ق

ْ
ِمَن إل

 ِمَن 
َ
إن
َ
ك
َ
َمْوُج ف

ْ
ُهَمإ إل

َ
ِحَم َوَحإَل َبْين  َمن رَّ

َّ
َرِقير َ }ِؤال

ْ
ُمغ
ْ
ِلِغ 43إل

ْ
ق
َ
ِغ  َمإءِك َوَيإ َسَمإُء أ

َ
ْرُض إْبل

َ
َ  { َوِقيَل َيإ أ ض ِ

ُ
َمإُء َوق

ْ
ْمُر  َوِغيَض إل

َ
إأل

ُجودِ 
ْ
 إل

َ
 َعىل

ْ
َوت

َ
إِلِمير َ } ىِّ َوإْست

َّ
ْوِم إلظ

َ
ق
ْ
ل
ِّ
 ل
ً
 «{44َوِقيَل ُبْعدإ

  إلسفينة , بإسم هللا يكون جريإنهإ  -1
هإ و رسوهإ ,  قإل : نوح لمن آمن معه إركبوإ ػ  عىل   إلمإء , و بإسم هللا يكون سير

 ؤن رن   لغفور ذنوب من تإب و  آمن من عبإده و رحيم به . 

  مكإن عزل فيه نفسه  -2
  علوهإ , و نإدي نوح إبنه و كلن ػ 

  يصير كإلجبإل ػ 
  موج يعلو و يرتفع حبر

وه  تجري بهم ػ 

  إركب معنإ إلسفينة وإل 
 تكن مع إلكإفرين بإله فتغرق  .  عن إلمؤمنير  فقإل له : يإ بب 

  من إلغرق فأجإبه نوح: إل مإنع إليوم من أمر هللا وقضإئه  -3
قإل إبن نوح: سألجأ ؤل جبل أتحصن به من إلمإء فيمنعب 

  إلسفينة معنإ ، وحإل إلموج 
إلذي قد نزل بإلخلق من إلغرق وإلهالك ؤإل من رحمه هللا تعإل ، فآمن وإركب ػ 

 وإبنه ، فكإن من إلمغرقير  إلهإلكير  . إلمرتفع بير  نوح 

ن   مإءك ويإ سمإء أمسك  عن إلمطر ، وغيض إلمإء ونضب ,  -بعد هالك قوم نوح  –وقإل هللا لألرض  -4
: يإ أرض إشر

  أمر هللا بهالك قوم نوح ، ورست إلسفينة عىل جبل إلجودي ، وقيل: هالكإ وبعدإ للقوم إلظإلمير  إلذين 
وقض 

 م يؤمنوإ به . تجإوزوإ حدود هللا ول

 انُظائخ انري اشرًهد ػهيٓا اآلياخ 
ورة طإعة إألنبيإء وإلرسل .  -  رص 

 غير معصية هللا تعإل .  -
 طإعة إإلب ػ 

 معصية إإلب تؤدى ؤل إلهالك .  -

 إؤليمإن بإهلل طريق إلنجإة وإلفالح .  -

ء .     
  كل شر

 -إلتوكل عىل  هللا ػ 

ء .  -  هللا تعإل قإدر عىل كل شر
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 : َظائخ أبًَارج اخرثاسخ 

 -أب " اقشأ ثى أجة : َظائخيٍ َض "  -1ًَٕرج 

ِ  مَ "    
ْجِري ِبِهْم ػ 

َ
ِحيٌم* َوِهَ ت وٌر رَّ

ُ
ف
َ
غ
َ
  ل
ِّ
 َرن 
َّ
إ ِؤن

َ
إ َوُمْرَسإه

َ
ِ َمْجَرإه

َّ
 ِفيَهإ ِبْسِم إّلل

ْ
ُبوإ
َ
إَل إْرك

َ
ِ  َوق

 ػ 
َ
إن
َ
 َوك
ُ
ه
َ
وٌح إْبن

ُ
ى ن

َ
إد
َ
ِجَبإِل َون

ْ
إل
َ
ْوٍج ك

إِفِريَن َمعْ 
َ
ك
ْ
َع إل ن مَّ

ُ
ك
َ
 ت
َ
إ َوال

َ
َعن َب مَّ

َ
َّ إْرك  

 "*ِزٍل يإ َُبب َ

 :  
 ) أ ( هإت مإ يأنر

: مجرإهإ -1  معب 
 جمع: موج  -2

 ) ب ( بم نصح سيدنإ نوح إبنه، كمإ فهمت من إآليإت؟

  قول هللا تعإل " مجرإهإ ومرسإهإ"؟
 ) جـ ( مإ إلجمإل ػ 

 -أب " اقشأ ثى أجة : َظائخيٍ َض "  - 2ًَٕرج 

ِ  مَ "    
ْجِري ِبِهْم ػ 

َ
ِحيٌم* َوِهَ ت وٌر رَّ

ُ
ف
َ
غ
َ
  ل
ِّ
 َرن 
َّ
إ ِؤن

َ
إ َوُمْرَسإه

َ
ِ َمْجَرإه

َّ
 ِفيَهإ ِبْسِم إّلل

ْ
ُبوإ
َ
إَل إْرك

َ
ِ  َوق

 ػ 
َ
إن
َ
 َوك
ُ
ه
َ
وٌح إْبن

ُ
ى ن

َ
إد
َ
ِجَبإِل َون

ْ
إل
َ
ْوٍج ك

إِفِريَن 
َ
ك
ْ
َع إل ن مَّ

ُ
ك
َ
 ت
َ
إ َوال

َ
َعن َب مَّ

َ
َّ إْرك  

 "*َمْعِزٍل يإ َُبب َ

 ) أ ( تخير إؤلجإبة إلصحيحة: 

 مضإد ) مجرإهإ (:  -1
 جريإنهإ -
 وقوفهإ -

 سكونهإ -

ك : مضإد ) معزل(   جملة من تعبير
 ) ب ( هإت ػ 

 إلبنه؟ –عليه إلسالم  –) جـ ( عالم يدل ندإء نوح 

ح إآليتير  إلسإبقتير  بأسلوبك.   ) د ( إشر

 -أب " اقشأ ثى أجة : َظائخيٍ َض "  -3ًَٕرج 

ُجوِديِّ وَ  "     
ْ
 إل

َ
 َعىل

ْ
َوت

َ
َ إألْمُر َوإْست  ِ

ض 
ُ
َمآُء َوق

ْ
ِلِغ  َوِغيَض إل

ْ
ق
َ
ِغ  َمآَءِك َوَيإ َسَمآُء أ

َ
ْرُض إْبل

َ
". َوِقيَل َيإ أ إِلِمير َ

َّ
ْوِم إلظ

َ
ق
ْ
ل
ِّ
إ ل
ً
 ِقيَل ُبْعد

 ) أ ( مإ معب  ) بعدإ(؟ ، ومإ جمع ) إألمر (؟

 إلعصيإن؟ ) ب ( لمإذإ عض إبن نوح أبإه؟ ومإ نتيجة هذإ 
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  قوله تعإل:" يإ أرض إبلغ  مإءك"
 ) جـ ( مإ إلجمإل ػ 

 -أب " اقشأ ثى أجة : َظائخيٍ َض "  - 4ًَٕرج 

    "  
َ
إ َوال

َ
َعن َب مَّ

َ
َّ إْرك  

ِ  َمْعِزٍل يإ َُبب َ
 ػ 
َ
إن
َ
 َوك
ُ
ه
َ
وٌح إْبن

ُ
ى ن

َ
إد
َ
ِجَبإِل َون

ْ
إل
َ
ِ  َمْوٍج ك

ْجِري ِبِهْم ػ 
َ
إِفِريَن َوِهَ ت

َ
ك
ْ
َع إل ن مَّ

ُ
ك
َ
 "*ت

 ) أ ( تخير إؤلجإبة إلصحيحة: 

 إآلية إلكريمة من سورة:  -1

 نوح  -
 هود -

 إلقلم -
 جمع ) معزل (:  -2

 معزوإلت -

 أعزإل  -
 معإزل -

 ) ب ( مإذإ طلب سيدنإ نوح من إبنه؟ ولمإذإ؟

  موج كإلجبإل " ؟
  قوله تعإل " وه  تجري بهم ػ 

 ) جـ ( مإ إلجمإل ػ 

 ) د ( حلل كلمة ) موج ( . 

  -أب " اقشأ ثى أجة: َظائخيٍ َض "  -5ًَٕرج 

 َر      
َّ
إ ِؤن

َ
إ َوُمْرَسإه

َ
ِ َمْجَرإه

َّ
 ِفيَهإ ِبْسِم إّلل

ْ
ُبوإ
َ
إَل إْرك

َ
 " َوق

َ
إن
َ
 َوك
ُ
ه
َ
وٌح إْبن

ُ
ى ن

َ
إد
َ
ِجَبإِل َون

ْ
إل
َ
ِ  َمْوٍج ك

ْجِري ِبِهْم ػ 
َ
ِحيٌم* َوِهَ ت وٌر رَّ

ُ
ف
َ
غ
َ
  ل
ِّ
ن 

َمآءِ 
ْ
ِ  ِمَن إل

 َجَبٍل َيْعِصُمب 
َ
إَل َسآِوي ِؤل

َ
إِفِريَن* ق

َ
ك
ْ
َع إل ن مَّ

ُ
ك
َ
 ت
َ
إ َوال

َ
َعن َب مَّ

َ
َّ إْرك  

ِ  َمْعِزٍل يإ َُبب َ
إَل .........". ػ 

َ
  ق

(، وجمع ) معزل (. ) أ ( هإ  
 ت معب  ) سآوي (، ومضإد ) يعصمب 

 ؟ ولمإذإ؟  -عليه إلسالم  -) ب ( بم إحتىم إبن نوح 

  قوله تعإل " إركبوإ" ؟
 ) ج ( مإ إلجمإل ػ 

 ) د ( إكتب ؤل قوله تعإل " فكإن من إلمغرقير  ". 

  -" َظائخ أب " اقشأ ثى أجة : َضيٍ  -6ًَٕرج 

ِحَم َوَح        َمن رَّ
َّ
ِ ِؤال

َّ
ْمِر إّلل

َ
َيْوَم ِمْن أ

ْ
 َعإِصَم إل

َ
إَل ال

َ
َمآِء ق

ْ
ِ  ِمَن إل

 َجَبٍل َيْعِصُمب 
َ
إَل َسآِوي ِؤل

َ
 ِمَن " ق

َ
إن
َ
ك
َ
َمْوُج ف

ْ
ُهَمإ إل

َ
إَل َبْين

 ." َرِقير َ
ْ
ُمغ
ْ
 إل

  (، ومضإد ) إلمغرقير  (، وجمع ) أمر (. 
 ) أ ( هإت مرإدف ) يعصمب 

  : ) ب ( أج
  -ب عمإ يأنر
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 بم رد إبن نوح عىل وإلده ؟ -1

  قوله تعإل " إل عإصم إليوم من أمر هللا ؤإل من رحم " ؟ -2
 مإ إلجمإل ػ 

 ) جـ ( مإ جزإء عصيإن بن نوح ألبيه؟

كمل خريطة إلكلمة :   ) د ( أ

 

 

 

 َض كٍ قٕيا

 نهشاػش : يذًٕد غُيى 

، ػ  كلية إلعلوم وعمل بإلتدريس ثم  1941هو إلشإعر إلمرصى محمود غنيم ، ولد ػ  ؤحدى قرى محإفظة إلمنوفية عإم 

 للغة إلعربية ، وله عدة دوإوين شعرية منهإ " ػ  ظالل إلثورة " إلذى منه هذإ إلنص ، توػ  عإم 
ً
 71عن عمر  1927موجهإ

 . 
ً
 عإمإ

 :  يُاعثح انُض

  وإلحإرص  ولهذإ يدعوهم إلشإعر بإإلهتمإم بصحتهم حبر يكونوإ أقويإء قإدرين 
أبنإء مرص هم أسإس تقدم إلبالد ػ  إلمإض 

عىل تحمل إلمشإق وإلمتإعب ونبذ إلكسل وإلخمول وحبر يخرج من بينهم جيل قإدرعىل إلوصول ؤل أعىل منإزل إلرفعة 
 وإلتقدم . 

 انُض :
ق إلصبح فهزوإ إلنإئمير  يإشبإب إلعلم ػ    إلوإدى إألمير  ......... أشر

 
ً
ـــإ ـ  قويـ

ً
ـــإ ـ ـ  فتيـــإ ً........ سإلم إلبنية مقدإمـ

ً
 مرص ترجو منكم جيــــال

ـتب إلــذل عل إلمستضعفــير  
ُ
 ......... ك

ً
 خـإئر إلعــزم عـيـيـــإ

ً
 إل ضعيفإ

وهـإ  ــــإة ......... فإنرسر ـ ـ ـ ـ ة فـوق إلجبإهؤنمإ إلصحة عنوإن إلحيـ  نرص 

ــــإ رحمة للعــإلمير   ـ ـ  وإرسموهإ بسمة فوق إلشفـــإة ......... وإبعثوهـ

 .  
  مرص ؤل  إليقظة و ؤيقإظ إلكسإل  و إلمهملير  ؛ ليجتهدوإ و ينشطوإ من أجل إلتقدم و إلرػر

 يدعو إلشإعر طالب إلعلم ػ 

  حإجة ؤل  إلشبإب إألصحإء إألقويإء أصحإب إلشجإعة و 
إألجسإم إلقوية إلقإدرين عىل  بنإء إلمجد و رفع شأن فمرص ػ 

 إلوطن . 

 الكلمة فً جملة: سآوي
 النوع:

 المعنى:

 المضاد:
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 مرص إل تريد إلضعفإء ألنهم يعيشون متأخرين , محكوم عليهم بإلذل و إلهوإن  . 

إلصحة أسإس إلحيإة , فبهإ نستطيع إلعمل , و بهإ نعرف كيف نتقدم و نشعر بإلسعإدة , و أنتم يإ طالب إلعلم عليكم أن 

وإ إلوع  إلصح  
  . تنرسر

  يظهر جمإلهإ , فإلصحة رحمة من هللا عىل  إلعإلمير  . 
 إرسموإ إلصحة عىل  إلوجوه حبر

 

 -:ًَارج اخرثاساخ  كٍ قٕيا 

  -قٕيا " اقشأظ ثى أجة : كٍيٍ َض "  - 1ًَٕرج 

ة فوق الجباه   إنما الصحة عنوان الحياة وها نضر  فانشر

ر   وارسموها بسمة فوق الشفاه  وابعثوها رحمة للعالمي 

ة (، ومفرد ) إلجبإه(، وجمع ) عنوإن (؟  ) أ ( مإ مرإدف ) نرص 

  وضحهإ إلشإعر؟
 ) ب ( مإ أهمية إلصحة إلبر

  -ٍ قٕيا " اقشأ ثى أجة :كيٍ َض "  -2ًَٕرج 

 سإلم إلبنية مقدإمإ قويإ  مرص ترجو منكم جيال فتيإ

 كتب إلذل عىل إلمستضعفير    إل ضعيفإ خإئر إلعزم عييإ

  -) أ ( تخير إؤلجإبة إلصحيحة : 

 معب  ) فتيإ(  -1

 ضعيفإ  -

 قويإ -

 مريضإ -

 مضإد ) مقدإمإ(  -2

 شجإعإ -

 ضعيفإ -

 جبإنإ -

3- )  مفرد ) إلمستضعفير 

 إلضعيف  -

 إلضعإف  -

 إلمستضعف  -
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 ) ب ( مإذإ تحتإج مص من أبنإئهإ؟

  قوله " مرص ترجو " ؟
 ) جـ ( مإ إلجمإل ػ 

تب (. 
ُ
 ) د ( حلل ؤل مقإطع صوتية : ) ك

ٍ قٕيا " اقشأ ثى أجة: -3ج ًَٕر   -يٍ َض " ك

ة فوق إلجبإه  ؤنمإ إلصحة عنوإن إلحيإة وهإ نرص   فإنرسر

 وإبعثوهإ رحمة للعإلمير    وإرسموهإ بسمة فوق إلشفإه

ة ( ، وجمع ) عنوإن (.   ) أ ( هإت مرإدف ) إبعثوهإ (، ومضإد ) نرص 

  نهإية إلنص ؟
 ) ب ( بم نصح إلشإعر إلشبإب ػ 

 ) جـ ( مإذإ يحدث ؤذإ إنترسر إلمرض وإلكسل بير  إلشبإب؟ 

  " ؤنمإ إلصحة عنوإن إلحيإة " ؟
 ) د ( مإ إلجمإل ػ 

ٍ قٕيا " اقشأ ثى أجة : -4ًَٕرج    -يٍ َض " ك

 سإلم إلبنية مقدإمإ قويإ   مرص ترجو منكم جيال فتيإ

 كتب إلذل عىل إلمستضعفير    إل ضعيفإ خإئر إلعزم عييإ

 ) مقدإمإ ( ، مضإد ) ضعيفإ (  ) أ ( مرإدف

 ) ب ( مإ صفإت إلجيل إلذي تريده مرص؟

 .  ) جـ ( " يتوجه إلشإعر ؤل شبإب مرص ويدعوهم ؤل إلنشإط وإليقظة" إكتب إلبيت إلذي يدل عىل هذإ إلمعب 

ٍ قٕيا " اقشأ ثى أجة: -5ًَٕرج   -يٍ َض " ك

  إلوإدي إألمير  
ق إلصبح فهزوإ  يإ شإب إلعلم ػ   إلنإئمير  أشر

 سإلم إلبنية مقدإمإ قويإ  مرص ترجوإ منكم جيال فتيإ

  -) أ ( تخير إؤلجإبة إلصحيحة : 

ق إلصبح (:  -1  إلمرإد بـ ) أشر

 غإب إلنهإر -

 دقت سإعة إلعمل -

 غربت إلشمس -
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 مضإد ) مقدإمإ(  -2

 جبإنإ -

 بخيال -

 ضعيفإ -

 مفرد ) إلنإئمير  (  -3

 إلنإئمون  -

 إلنوم -

 إلنإئم  -

 ترجوه مرص ؟) ب ( مإ صفإت إلجيل إلذي 

" ؟ ج)    قوله " إلوإدي إألمير 
 ( مإ إلجمإل ػ 

 ( حلل ؤل مقإطع صوتية: " إلصبح " .  د) 

ٍ قٕيا " اقشأ ثى أجة: -6ًَٕرج   -يٍ َض " ك

  إلوإدي إألمير  
ق إلصبح فهزوإ إلنإئمير   يإ شإب إلعلم ػ   أشر

 سإلم إلبنية مقدإمإ  مرص ترجوإ منكم جيال فتيإ

 -إلصحيحة: ) أ ( إخير إؤلجإبة 

 إلمقصود بـ)إلوإدي إألمير  (:  -1

 مرص  -

 إلسودإن -

 ليبيإ -

 مضإد ) إألمير  (:   -2

 إلجبإن  -

 إلخإئن -

 إلمنإفق -

ق إلصبح ( تعبير يدل عىل :  -3  ) أشر

وق إلشمس  -  شر

 طلوع إلنهإر  -

 ظهور نهضة جديدة  -

 ) ب ( مإذإ ترجوإ مرص من شبإبهإ 

"   قول إلشإعر " فهزوإ إلنإئمير 
 ) جـ ( وضح إلجمإل ػ 



 

Egyptian Virtual School (EVS)   

 

21 

 د ( هإت من إألبيإت مإ يتفق مع إلمعب  " علموإ إلنإس كيف يتمتعون بصحتهم" . ) 

ٍ قٕيا " اقشأ ثى أجة : -7ًَٕرج    -يٍ َض " ك

ة فوق إلجبإه  ؤنمإ إلصحة عنوإن إلحيإة وهإ نرص   فإنرسر

 وإبعثوهإ رحمة للعإلمير    وإرسموهإ بسمة فوق إلشفإه

  -) أ ( إخير إؤلجإبة إلصحيحة : 

 عنوإن (:  إلمرإد بـ) -1

 أسإس  -

 ؤرشإد -

 ؤعالن  -

 مضإد ) رحمة ( :  -2

 ظلم -

 قسوة -

 قوة -

ة (:  -3  معب  ) نرص 

 صحة -

 جمإإل -

 بركة  -

 ) ب ( كيف يمكن أن تحإفظ عىل صحتك؟ 

  قول إلشإعر " إرسموهإ بسمة " ؟
 )جـ ( مإ إلجمإل ػ 

 ) د ( مإذإ يحدث لو " إنترسر إلمرض وإلكسل بير  إلشبإب " ؟

 َض انطًاع ٔانذجاجح

 انرؼشيف تانشاػش  : 
جمة وإلكتإبة وإشتهر  1889 -1828دمحم عثمإن جالل ولد ػ  )  ( ببب  سويف وتعلم ػ  مدرسة إأللسن بإلقإهرة وإشتغل بإلير

 بأشعإره إلبر كتبهإ لألطفإل وكإن من ظرفإء عرصه .  

 انُض:
 كإن إلبخيل عنده دجإجـــــه .......... تكفيه طول إلدهر شر إلحإجـــة 
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 ػ  كل يوم تعيطه إلعجـــــب .......... وه تبيض بيضة من إلذهــب 

 
ً
ــــزإ ـ ـ ـ ـــــزدإد منـــه عـ  .......... وأنه يـ

ً
ــــزإ ـ  أن فيهإ كنـ

ً
 فظــن يومإ

ـــــير   ـ  يمينه سكـ
ــــإن ػ  ـ ـ  فقبض إلدجــإجـــة إلمسكير  .......... وكـ

ته وشقـــــهإ نصفير  من غفلته .......... ؤذ ه ـــــإج ػ  حرص    كإلدجـ

 وإل لقيـــــه .......... بل عظمة ػ  حجـرة مرميــــة 
ً
ــــزإ ـ ـ ـ  لم يجد كنـ

ـــــعإ  ـ ـ ـــــإل إلشـــك بأن إلطمعإ .......... ضيع لإلنسإن مإ قد جمـ ـ  فقـ

 إمتلك رجل بخيل دجإجة تبيض له كل يوم بيضة من إلذهب تكفيه شر إلحإجة ؤل إلنإس فه  تسد حإجته .  -1

 كإنت هذه  إلدجإجة تعظ للرجل إلبخيل بيضة عجيبة من إلذهب .   -2

  و بطنهإ مئإت من إلبيض إلذهب  و أنه ؤذإ إستخرج هذإ إلكي   إز  ظن هذإ إلرجل إلبخيل أن إلدجإجة تخؼ  ػ   -3
دإد غب 

 عظوة و قوة . 

إ ؤلخرإج إلكي   إلثمير  .  -4
ً
 يده إليمب  سكير  مستعد

 أمسك إلرجل إلبخيل بإلدجإجة وكإن ػ 

وقإم إلرجل إلبخيل بذبح إلدجإجة وقسمهإ نصفير  وهو يظن أن بطنهإ ممتلئة بإلذهب ولكنه لم يجد بير  يديه ؤإل  -5

 دجإجة ميتة إل ينتفع بهإ. 

يل دإخل إلدجإجة ذهب أو كي   وأصبحت إلدجإجة عىل حجره إل فإئدة لهإ وفقد من طمعه إلبيض لم يجد إلرجل إلبخ -6
 إلذهب إلذى كإن يأنر من إلدجإجة كل يوم. 

ف إلرجل إلبخيل وهو يلوم نفسه أن إلطمع وعدم إلصي  ضيع عليه إلكثير من إلخير إلوفير .   ؤعير

 

  -ًَارج اخرثاساخ انطًاع ٔانذجاجح:

  -َض انطًاع ٔانذجاجح اقشأ ثى أجة : يٍ - 1ًَٕرج 

 تكفيه طول إلدهر شر إلحإجة  كإن إلبخيل عنده دجإجة

  كل يوم مر تعطيه إلعجب
 وه  تبيض بيضة من ذهب ػ 

 ) أ ( تخير إؤلجإبة إلصحيحة: 

 جمع ) شر (  -1

إر -  أشر

ور -  شر

ر -  شر
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 مرإدف ) إلعجب(:  -2

 إلدهشة -

 إلسوء -

 إلكره -

 مقإبل ) إلبخيل ( -3

 إلحقير  -

 إلكبير  -

 إلكريم -

 ) ب ( مإذإ فعل إلبخيل بإلدجإجة؟ ومإ نتيجة فعله؟

  قول إلشإعر" تكفيه شر إلحإجة"؟
 ) جـ ( مإ إلجمإل ػ 

  -يٍ َض انطًاع ٔانذجاجح اقشأ ثى أجة : -2ًَٕرج 

 تكفيه طول إلدهر شر إلحإجة  كإن إلبخيل عنده دجإجة

  كل يوم مر تعطيه إلعجب
 وه  تبيض بيضة من ذهب ػ 

 مرإدف ) إلحإجة (، ومضإد ) تعطيه (، وجمع ) إلعجب(؟ ) أ ( مإ 

 ) ب ( مإذإ كإنت إلدجإجة تقدم للبخيل؟ 

  قوله " تكفيه طول إلدهر شر إلحإجة (؟ 
 ) جـ ( مإ إلجمإل ػ 

  -يٍ َض " انطًاع ٔانذجاجح " اقشأ ثى أجة: -3ًَٕرج 

  كل يوم مر تعطيه إلعجب
 وه  تبيض بيضة من ذهب ػ 

إفظن يومإ أ، ف ـــــزإ  يهإ كي   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وأنه يزدإد منه عـ

 ) أ ( هإت من إلبيت مرإدف ) حسب (، ومضإد ) يقل(. 

ح إلبيتير  بأسلوبك .   ) ب ( إشر

  " تعطيه إلعجب"؟
 ) جـ ( مإ إلجمإل ػ 

  -يٍ َض انطًاع ٔانذجاجح اقشأ ثى أجة: -4ًَٕرج 

 تكفيه طول إلدهر شر إلحإجة  كإن إلبخيل عنده دجإجة

  كل 
 وه  تبيض بيضة من ذهب يوم مر تعطيه إلعجبػ 
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  -) أ ( تخير إؤلجإبة إلصحيحة: 

 جمع ) إلدهر (  -1

 دإهر -

 دهإر -

 أدهر  -

 مضإد ) إلبخيل ( -2

 إألمير   -

 إلكبير  -

 إلكريم -

 ) ب ( مإ فإئدة إلدجإجة للبخيل كمإ يرإهإ إلشإعر؟

  قول إلشإعر " تعطيه إلعجب"؟
 ) جـ ( مإ إلجمإل ػ 

 -ٔانذجاجح اقشأ ثى أجة : يٍ َض انطًاع -5ًَٕرج 

إ  وأنه يزدإد منه عزإ   فظن يومإ أن فيهإ كي  

  يمينه سكير    فقبض إلدجإجة إلمسكير  
 وكإن ػ 

  -) أ ( تخير إؤلجإبة إلصحيحة: 

 معب  ) قبض (:  -1

 أمسك -

 ذبح -

 أكل -

 مضإد ) يزدإد (:  -2

 يمتنع -

 ينقص -

 يندر -

ح إلبيتير  إلسإبقير  بأسلوبك.   ) ب ( إشر

 حكإية إلطمإع وإلدجإجة؟ ) جـ ( مإذإ نتعلم من

"؟   قول إلشإعر " فقبض إلدجإجة إلمسكير 
 ) د ( مإ إلجمإل ػ 



 

Egyptian Virtual School (EVS)   

 

25 

 :َض أخي اإلَغاٌ

 انرؼشيف تانشاػش:
  ميدإن إلتدريس , من أعمإله : "طريق إلشوك" ، و" 

  نرسر إلقصة وإلروإية وإلشعر ، وعمل ػ 
عيىس إلنإعورى شإعر فلسطيب 
 أدب إلمهجر " و " أنإشيدي "

 انُض:يُاعثح 

  
  كل مكإن ؤل إلمحبة وإلسالم ونبذ إلخالفإت وإلحروب ، فذلك هو إلهدف إلحقيؼر من إلحيإة إلبر

يدعو إلشإعر إؤلنسإن ػ 
 نحيإهإ ،فإؤلنسإن إل يستطيع أن يحيإ بمفرده . 

 انُض:

ق -1  أخ  ػ  إلعإلم إلوإسع  *** ػ  إلمغرب وإلمرسر

 ـقأخ  إألبيض وإألسود  *** ػ  جوهرك إلمطلـ -2

ـــــق -3 ـ ـ ـ  أمـد يـدى فصإفحهإ تجد***  قلب  بهإ يخفـ

 بحبك يإ أخ  إؤلنسإن

ــــإ -4 ـ ــ  لقد جــئـنـإ ؤل إلدنيـــإ *** معإ لنعيش ؤخوإنـ

ــــإ -5 ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ونـسـعـد بإلحيإة مــعإ ***  أحبـإء وأعــوإنـ

ــــإ -6 ـــــردوس دنـيـإنـ ـ  ولو شئنإ أحلـنـإ جـنـة*** إلــفـ

 فهيإ يإ أخ  إؤلنسإن

: ٍ   -يذٔس انجضء األٔل يٍ انُض ػ
  ألوإنهم سوإء أبيض أو 1

ق أو إلمغرب وأنه إل فرق ػ    إلمرسر
كإن ػ    إلعإلم ، سوإء أ

  أي مكإن ػ 
  إؤلنسإن ػ 

( إل فرق بير  بب 

  وإحد . 
  أصلهم إؤلنسإن 

 أسود أو أصفر ....فكلهم ػ 

  أن يجد إلمبإدرة وشعة إإل2
ستجإبة من إآلخرين ؤذإ مد يده ليصإفح أحدإ فذلك يجعل قلبه يشعر بإلفرحة ( إلشإعر يتمب 

  إلبرسر  .  وينبض 
 بشدة ليعي  عن هذه إلفرحة , فهو يرصح بحبه لجميع بب 

ِ انفقشج دٕل َقطريٍ ْايريٍ ًْا :   -أيضا ذذٔس ْز
  سال1

 م وأخوة . ( إلشإعر يوضح إلهدف إألسإش  من حيإة إؤلنسإن عىل  إألرض وهو إلعيش ػ 
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 فسوف تتحول حيإتهم ؤل  جنة عىل  إألرض لذلك فإن إلشإعر يدعو أخإه إؤلنسإن ؤل  مشإركته 2
( ؤذإ توحدت نوإيإ إلبرسر

 رحلة إلحيإة بإلحب وإلتعإون . 

 

  -ًَارج اخرثاساخ أخي اإلَغاٌ:

  -يٍ َض أخي اإلَغاٌ " اقشأ ثى أجة : -1ًَٕرج 

  إلعإلم إلوإسع
  ػ 

  إلمغرب   أخ 
قػ   وإلمرسر

  إألبيض وإألسود
  جوهرك إلمطلق  أخ 

 ػ 

  -) أ ( تخير إؤلجإبة إلصحيحة: 

 معب  ) جوهرك (:  -1

 أسإسك -

 عملك -

 قدرتك -

 مضإد ) إلمطلق (:  -2

 إلقليل  -

 إلمحدد -

 إلبعيد -

ح إلبيتير  بأسلوبك.   ) ب ( إشر

ق "؟   إلمغرب وإلمرسر
  قول إلشإعر " ػ 

 ) جـ ( مإ إلجمإل ػ 

  -يٍ َض " أخي اإلَغاٌ " اقشأ ثى أجة : -2ًَٕرج 

 معإ لنعيش ؤخوإنإ  لقد جئنإ ؤل إلدنيإ

 أحبإء وأعوإنإ ونسعد بإلحيإة معإ

  -) أ ( تخير إؤلجإبة إلصحيحة: 

 مرإدف ) جئنإ (:  -1

 عشنإ -

 أتينإ -

 إنتقلنإ -

 مفرد ) أعوإن ( -2
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 عون -

 عير   -

 ؤعإنة  -

ح إلبيتير  بإسلوبك.   ) ب ( إشر

 "  
 معإ لنعيش ؤخوإنإ"؟) جـ ( مإ إلجمإل ػ 

 .  ) د ( إكتب ممإ حفظت بيتإ بعد إلبيتير  إلسإبقير 

  -يٍ َض أخي اإلَغاٌ " اقشأ ثى أجة : -3ًَٕرج 

  إلعإلم إلوإسع
  ػ 

ق  أخ    إلمغرب وإلمرسر
 ػ 

  إألبيض وإألسود
  جوهرك إلمطلق  أخ 

 ػ 

  -) أ ( تخير إؤلجإبة إلصحيحة : 

 مرإدف ) إلمطلق (:  -1

 إلمنطلق  -

 إلمرسع  -

 إمل إلش -

 جمع ) إلعإلم (  -2

 إلعوإلم  -

 إلعلمإء  -

 إلعإلمون  -

  إلعإلم إلوإسع " ؟
 ) ب ( مإذإ يقصد إلشإعر بقوله " ػ 

  قول إلشإعر " إألبيض وإألسود " ؟
 ) جـ ( مإ إلجمإل ػ 

  -يٍ َض " أخي اإلَغاٌ " اقشأ ثى أجة : -4ًَٕرج 

 معإ لنعيش ؤخوإنإ لقد جئنإ ؤل إلدنيإ

 أحبإء وأعوإنإ ونسعد بإلحيإة معإ

  -) أ ( تخير إؤلجإبة إلصحيحة : 

 مفرد ) أحبإء (  -1

 محبة  -

 حبيب -



 

Egyptian Virtual School (EVS)   

 

28 

 أحبة -

 مضإد ) نسعد (  -2

 نبخل  -

 نرفض -

 نشؼر  -

 ) ب ( ضع عالمة صح أمإم إلعبإر إلصحيحة وعالمة خطأ أ/إم إلعبإرة غير إلصحيحة: 

 ( )  إلحب وإلسالم وسيلتإن لتحقيق إلسعإدة  -1

 ( )   ة تعإون إلبرسر يحول إلدنيإ ؤل جن -2

  إلعإلم  -3
  أي مكإن ػ 

  إؤل،سإن ػ 
 ( ) هنإك فرق بير  بب 

 َض انذيٍ انًؼايهح
 - -م : قإل رسول هللا صىل  هللا عليه وسل          

   ( 
ُ
ه
ْ
 ِمن

َ
ذ
َ
خ
َ
ْو أ
َ
ِتِه أ

َ
إق
َ
 ط
َ
ْوق

َ
 ف
ُ
ه
َ
ف
َّ
ل
َ
ْو ك
َ
 أ
ُ
ه
َّ
 َحق

ُ
َصه

َّ
ق
َ
ن
َ
ْو ت
َ
إ أ
ً
د
َ
َم ُمَعإه

َ
ل
َ
إ  َمْن ظ

َ
أن
َ
ٍس ف

ْ
ف
َ
ِ ِطيِب ن

ْ
ير
َ
إ ِبغ

ً
ْيئ
َ
 ش

ُ
َيْوَم  َحِجيُجه

 ِة (إلِقَيإمَ 

  

 
ً
إود

َ
ُبو د

َ
 أ
ُ
 َرَوإه

 انششح

يف حول فكرٍة أسإسيٍة ه  حسن معإملة أهل إلكتإب ، فإلدين هو إلمعإملة إلحسنة ؛  يدور إلحديث إلرسر

  إلحقوق وإلوإجبإت بير  
إلنإس أجمعير  ؛ ألن إلدين هلل ، حيث يجب أن يسود إلعدل ، وكذلك إلمسإوإة ػ 

 وإلوطن مشإركة بير  إلجميع . 

ويؤكد إلرسول أنه إل يصح أن يظلم أحد من أهل إألديإن إألخري ، بأن يقلل من حقوقه ، أو يتحمل أعبإء 

ئ دون رضإه ، وإذإ حدث ذلك فؤن إلرسول    –عليه إلسالم  –فوق قدرته ، أو ُيؤخذ منه شر
ً
سيكون خصمإ

 لقيإمة . للظإلم يوم إ

  –صىل  هللا عليه و سلم  –قإل رسول هللا 

إ , فؤن لهم ذمة و رحمإ (  ً إط فإستوصوإ بأهلهإ خير إ يذكر فيهإ إلقير
ً
 ) ؤنكم ستفتحون أرض

إ توجيه آخر يبير  لنإ مإ أمرنإ به إؤلسالم من حسن معإملة أهل إلذمة 
ً
فجميعنإ «  , إلمسيحيير  » و هذإ أيض

  
  إلموإطنة إؤلسالمية . يعيش عىل  أرض وطن وإحد ػ 
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  -ًَارج اخرثاساخ انذيٍ انًؼايهح :

ٍ َض " انذيٍ انًؼايهح " اقشأ ثى أجة : -1ًَٕرج  -ي

 قإل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " أإل من ظلم معإهدإ، أو إنتقصه، أو كلفه فوق طإقته......." 

  -) أ (تخير إؤلجإبة إلصحيحة : 

 مرإدف ) طإقته (  -1

 علمه  -

 عمله -

 قدرته -

 مضإد ) ظلم ( -2

 أكرم -

 عدل -

 كإفأ -

 ) ب ( من إلمقصود بإلمعإهد؟ 

ئ يدل إلتعبير إلسإبق ؟  ) جـ ( " كلفه فوق طإقته " عىل  أي شر

ٍ انًؼايهح " اقشأ ثى أجة: -2ًَٕرج    -يٍ َض " انذي

أخذ منه شيئإ بغير طيب نفس، فأنإ حجيجه قإل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " أإل من ظلم معإهدإ، أو إنتقصه، أو كلفه فوق طإقته، أو 
 يوم إلقيإمة" . 

كمل:   ) أ ( أ

 مرإدف ) حجيجه (:  -1

 مضإد ) ظلم ( :  -2

 جمع ) نفس ( :  -3

يف؟   إلحديث إلرسر
 ) ب ( بم أوصإنإ إلرسول ػ 

  -يٍ َض " انذيٍ انًؼايهح " اقشأ ثى أجة: 3ًَٕرج 

 أو إنتقصه، أو كلفه فوق طإقته....." قإل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص " أإل من ظلم معإهدإ،

كمل إلحديث ؤل نهإيته.   ) أ ( أ



 

Egyptian Virtual School (EVS)   

 

30 

ء(.   
 ) ب ( هإت إلمقصود بـ: ) معإهدإ (، ومضإد ) ظلم (، وجمع ) شر

  قوله ملسو هيلع هللا ىلص " بغير طيب نفس" ؟
 ) جـ ( مإ إلجمإل ػ 

 ثانثا: انقظح 

 انفظم األٔل : ػائهح انًشايخ
كانوا ٌفرضون الضرابب الشالة على الفالحٌن ومن ٌتأخر عن السداد ٌجلد وٌذل , فكان فى عهد دمحم على الكبٌر  -1

 الفمراء ٌفرون من بلد إلى بلد خوفاً من السجن واإلهانة  و ٌذهبون إلً بالد ال ٌعرفهم فٌها أحد .

ى لرٌة من لرى وه»  برنبال الجدٌدة » و استمرت فى لرٌة » الكوم والخلٌج » أسرة على مبارن هربت من لرٌة  -2

محافظة الدلهلٌة ووصل عددهم المابتٌن وعرفوا بعابلة المشاٌخ لمعرفتهم المراءة والكتابة والحساب والعلم الدٌنى 

وكان منهم المضاة ومن ٌعمدون للناس عمود الزواج وأٌضاً األبمة الذٌن ٌصلون بالناس فكانوا محل احترام من أهل 

 ضرابب و منحتهم لطعة أرض معفاة من الضرابب .   المرٌة ومن الحكومة فأعفتها من ال

م فكان لمٌالده فرحة كبٌرة فى برنبال كلها  إكراًما لوالده الشهم و أمه الكرٌمة فتصارع 1823وولد على مبارن عام -3

ن الناس لٌمدم التبرٌكات . ولكن الفرحة لم تدم طوٌالً فمد زادت الضرابب على عابلة المشاٌخ  فباعوا كل ما ٌملكو

لسداد الضرابب لكنها لم تٍف فاضطر الشٌخ مبارن لبٌع أساس المنزل , ثم إنه لم ٌجد حل سوي ما فعله أجداده من 

سنوات فكان ٌتنمل من مكان إلً مكان ألنهم ال ٌرتاحون  6لبل , فهربوا إلى ناحٌة الشرق وكان عمر على مبارن 

 الشرلٌة .فٌه , حتى استمروا فى عرب السماعنة التابعة لمحافظة 

واستمروا عند عرب السماعنه فارتاح لهم وبكرمهم وفرحوا بهم إلنهم كانوا ٌبحثون عن فمٌه ٌرجعون إلٌه فى أمور  -4

 دٌنهم فأحبوا الشٌخ مبارن  و أحبهم وألاموا له جامعاً وجعلوه إماماً له .

 انفظم انثاَي: ػضج َفظ ٔطًٕح يثكش
السماعنة ، التفت إلى تعلٌم ابنه )على(، فأخذ ٌعلمه بنفسه ولكنه لم  لما اطمأن الشٌخ مبارن إلى حٌاته عند عرب -1

ٌستطع المٌام بذلن لكثرة مشاغله التً لم تمكنه من مواصلة هذا التعلٌم، فأخذ ٌبحث عن معلم ٌثك فٌه، حتى اهتدى 

فك معه عل تعلٌم إلى شٌخ مهاجر ٌسكن لرٌبا من مساكن البدو، أصله من برنبال واسمه الشٌخ أحمد أبو خضر، فات

 علً وكان الكتاب بعٌدا عن مكان إلامة الصبً.

حلت هذه المشكلة بأن ٌمٌم الصبً مع الشٌخ طوال األسبوع وٌعود إلى منزله ٌوم الجمعة كما اتفما على أن ٌبعث  -2

 الوالد إلى الشٌخ ما ٌكفً الطفل أجرا وإلامة.

بطاعة الشٌخ ووعداه بجابزة كبٌرة إذا انتظم فً تعلٌمه ودعه أبوه وأمه وداعا حارا ونصحاه بالجد واالجتهاد  و -3

 وتفوق ،وحفظ المرآن الكرٌم سرٌعا.

كانت األم مهمومة حزٌنة شدٌدة األلم لفراله واغترابه بعٌدا عنها، لكنها تعرف لٌمة التعلٌم الذي ٌصنع الرجال  -4

عالى أن ٌحرس صغٌرها وٌبعد عنه األفاضل، وٌحمك لصاحبه حٌاة حرة كرٌمة، فعادت تصبر نفسها وتسأل هللا ت

 األخطار.

بعد فترة أدرن علً أنه ٌمكن أن ٌنجو من العصا إذا اجتهد لٌتم حفظ المرآن وعندبذ ٌترن الكتاب وٌبعد عن صاحبه  -5

الذي ٌمسو على تالمٌذه بالضرب والسب واإلهانة ، وأمضى سنتٌن كاملتٌن على هذه الطرٌمة حتى أتم حفظ ، وكان 

 د حفظه لٌثبته المرآن الكرٌم للمرة األولى التً تسمى البداٌةٌنبغى أن ٌعٌ

 كان الشٌخ أحمد أبو خضر لاسً الطبع كاشر الووجه بجانبه عصا غلٌظة تهوي على األوالد ألتفه األسباب -6
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 اشتدت علٌه العصا فرفض أن ٌذهب إلى الشٌخ ثانٌةً .  -7

حفظ فحزن أبوه لذلن وامره بالعودة إلى الشٌخ فرفض  فعاد ابوه ٌعلمه بنفسه حتى انصرف على إلى اللعب ونسى ما -8

 الصغٌر أن ٌعود إلى العصا الغلٌظة مرة ثانٌة فترن الشٌخ مبارن علىُّ  ٌختار بنفسه الطرٌك الذى ٌفضله

فاختار على مبارن أن ٌكون  كاتباً مثل الكاتب الذى رآه مرتدٌاً مالبس نظٌفة والناس ٌحترمونه واخبر والده بذلن  -9

ع به إلى صدٌك له من الكتاب الذٌن ٌكتبون للناس شكواهم وعمودهم وغٌرها، ورجاه أن ٌعلم ابنه وٌربٌه فاسر

ً من أوالده ففرح على مبارن كثٌراً وأعجبه مالبسه الحسنة وجعل ٌمول فى نفسه :  وٌأخذه فى منزله وٌجعله واحدا

 بلغت ٌا علىُّ ما كنت تتمنى !

بٌت الكاتب  ٌموج بالضجة لكثرة عٌال الرجل ثم جاءت معاملة الكاتب لعلى معاملة ولكن ظنه كان خاطباً ألنه وجد  -14

سٌبة للغاٌة ووجد على نفسه ال ٌتعلم من الكاتب شٌباً بل هو ٌعمل خادماً عنده فلم ٌطك هذا الجو الكبٌب وعاد إلى  

 أبٌه ٌرٌه آثار الضرب والمعاملة السٌبة التً  لماها من الكاتب .

شكواه بالغضب الشدٌد  ثم خاف أبوه أن ٌتمرد علً التعلٌم  فعامله بلٌن و لال له أخوه سنترن لن حرٌة فمابل أبوه  -11

االختٌار ٌا صدٌمً وعرضوا علٌه التعلٌم عند كاتب ٌمٌس األراضى للفالحٌن فمال الصبى فى اعتزاز بنفسه : 

 ن الكبراء فتعجب أبوه من رده  .اجرب فإذا أعجبنى استمر وإال ابحث عن عمل آخر فأنى أرٌد أن أكون م

 انفظم انثانث : انغجيٍ انًظهٕو 
رضى على مبارن عن عمله عند الكاتب الجدٌد واطمأن إلى مصاحبته لكنه طرده بعد ثالثة أشهر ألنه لصغر  -1

سنه كان ٌفشى أسراره للفالحٌن فعاد الشٌخ مبارن ٌعلمه بنفسه ثم ألحمه بكاتب فى مأمورٌة  أبو كبٌر بأجر 

دره خمسٌن لرشًا فى الشهر،ولكنه لم ٌستمر أكثر من ثالثة أشهر وذلن ألن الكاتب لم ٌعطه أجره فعزم على ل

 لرشاً من تحصٌله  لبعض المال للكاتب . 154أن ٌأخذ حمه بالحٌلة وخصم على مبارن 

ٌث أن المأمور طلب فعزم الكاتب على اإلنتمام منه فاخبر المأمور بذلن األمر فأولعه المأمور بحٌلة ذكٌة , ح -2

ًّ  أن ٌنزل إلً السجن ٌسجل أسماء من ٌصلح ألداء الخدمة العسكرٌة ونزل الصبً الطٌب ألداء المهمة  من عل

ً بالحدٌد لمدة  ً  24المكلف بها و عندما نزل وضعت األغالل فً ٌدٌه و تم وضعه فى السجن المظلم ممٌدا  ٌوما

لحاله و فً نفس الولت أخبره زمٌله  بأن مأمور الزراعة ٌحتاج انمذه هللا على ٌد السجان العطوف الذي رق  -3

ًّ أن ٌكتب جمل علً ورلة لكً  إلً كاتب  الكتابة و الحساب , فمال له بأن عنده ما ٌحتاج إلٌه و طلب من عل

ٌعرضها علً مأمور الزراعة و توسط  مأمور الزراعة  عنبر أفندى  فً االفراج عن علً ,و عمل على 

 لرشاً فى الشهر وهنا أدرن على أن العلم هو الذى أخرجه من السجن وانزله مكانة عالٌة. 75غ مبارن بمبل

 انفظم انشاتغ:  عش غايض 
رأى على مبارن عظمة وأبهة عنبر أفندى وكٌف ٌمف الناس خاضعٌن إلى أوامره فتعجب وسأل نفسه ما سر عظمة  -1

و ٌبحث عن هذا السر العظٌم و لكنه لم ٌعرف شًء فاتجه إلً هذا الرجل؟ وماذا أكسبه هذا الجالل؟  فبدأ علً ٌسأل 

اشُه و بدأ ٌسأله و الفراش ٌجٌبه  . ألرب الناس من عنبر أفندي و هو فرَّ

فأخبره أنه دخل مدرسة لصر العٌنى بواسطة إحدى سٌدات المجتمع الفضلٌات واخبره أٌضاً أن تالمٌذ هذه المدرسة  -2

 حساب وغٌر ذلن وأن الحكام ٌؤخذون منها . ٌتعلمون الخط واللغة التركٌة وال

فمال على مبارن عرفت سر عظمة هذا الرجل إنه التعلٌم الذى ٌرفع الناس وٌعلى ألدارهم وٌحمك لهم الحٌاة الكرٌمة  -3

. 
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وسأله أٌضاً هل ٌدخل هذه المدرسة أبناء الفالحٌن ؟ فمال الفراش أنه ٌدخلها من كان له واسطة فدعى على مبارن  -4

ن ٌمدر له دخول هذه المدرسة وأخذ ٌسأل الفراش أن ٌحدثه عن هذه المدرسة فوصفها له واخبره عن كل ما هللا أ

 أحب أن ٌعرف ودون على مبارن كل شىء فى ورلة واستأذن من عنبر أفندى لٌعطٌه إجازة .

الخط  فكان هوالفابز  وخدمه الحظ إذ تمابل وهو فى طرٌمه إلى بلدته مع تالمٌذ مدرسة منٌة العز وتسابك معهم فى -5

وشجعه معلمهم على التمدم إلى مكتب منٌة العز ؛ إلنه ٌوصل إلى مدرسة لصر العٌنى كما أكد له أن تعلٌمه سٌكون 

 على نفمة الدولة  ففرح على مبارن ومضى مع األطفال إلى منٌة العز لكً ٌتمدم إلً المدرسة .  

ان المدٌر صدٌمًا لوالده و ٌعلم أن والده ٌرفض التحاق ابنه بهذا و تمدم علً بطلب التحاق بالمكتب منٌة العز و ك -6

المكتب فعطل الورق حتً ٌستشٌر والده , فهدده علً بأن ٌشكٌه إلً المأمور فوافك علً طلبه , وعندما علم والده 

ً دابب العمل فك ان من بما حدث حاول أن ٌخرجه من المكتب و لكنه لم ٌستطع وسار على مبارن فى طرٌمه مجدا

 التالمٌذ النجباء الذٌن فرزوا إللحالهم بمدرسة لصر العٌنى بدون واسطة .

وعندما التحك بالمدرسة اكتشف أن ما لاله الفراش عن المدرسة لم ٌكن إال وهما كبٌراً , فمد كان المابمون على  -7

دٌا وحاول الشٌخ مبارن أن التعلٌم ٌؤذون التالمٌذ بالضرب واإلهانة وكانت مفروشاتهم من حصر الحلفا والطعام ر

 ٌخلصه من هذا النظام الماسى .

وأٌضاً حاول هو الهرب ولكنه تحمل من أجل خوفه على أهله من البالء الشدٌد وبطش الحكام و تم تحوٌل مدرسة  -8

المصر العٌنً إلً مدرسة للطب  و تم نمل المدرسة إلً  أبى زعبل  ,, ووجد على مبارن الهندسة والحساب والنحو 

 لوماً ثمٌلة علٌه  ال ٌستطٌع فهمها حتى تدخل ناظر المدرسة  .  ع

ولام بشرح المواد الصعبة بطرٌمه مبسطة حتى أحب على مبارن الهندسة » رأفت أفندى  » تدخل ناظر المدرسة  -9

رسة والحساب وتفوق فٌهما  و بمً النحو كما هو بالنسبة إلٌه  وانفتح الباب أمامه عندما اختاروه للدراسة بمد

المهندسخـــــــانة ولضى بها خمس سنوات برع خاللها فى الدراسة ولمى إعجاب المعلمٌن والنظار و كان من األول 

 علً زمالبه  طوال هذه الفترة  .
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 نماذج اختبارات على " قصة علً مبارك " 
 

  -يٍ قظح " ػهي يثاسك " أجة : -1ًَٕرج  

 مبإرك (؟لمإذإ فرحت إلقرية كلهإ بمولد ) عىل   -1
  إستقرت بهإ أشة إلشيخ مبإرك بعد خروجهإ من ) إلكوم وإلخليج (؟ -2

 مإ إلقرية إلبر

  -يٍ قظح " ػهي يثاسك " أجة : -2ًَٕرج 

إئب؟  -1  مإ سبب تأخر إلشيخ مبإرك عن سدإد إلديون وإلرص 

إئب، فمإذإ فعل؟ -2  لم يستطع إلشيخ مبإرك مع كل إلمحإوإلت إلوفإء بإلرص 

  -يٍ قظح " ػهي يثاسك " أجة : -3ًَٕرج 

 مإ قيمة إلتعليم كمإ تفهم من إلقصة؟ -1
 ضع عالمة صح أمإم إلعبإرة إلصحيحة وعالمة خطأ أمإم إلعبإرة إلخطأ:  -2
 ( كإنت أم عىل  مبإرك سعيدة عندمإ ذهب ولدهإ ؤل إلكتإب ) - أ

هإ، ويبعد عنه إألخطإر - ب  ( )   دعت إألم ربــهإ أ، يحرس صغير

  -ٍ قظح " ػهي يثاسك " أجة :ي -4ًَٕرج 

؟ -1  كيف وجد إلصب   إلشخ أبإ خرص 

 لمإذإ سميت عإئلة عىل  مبإرك بعإئلة إلمشإيخ؟ -2

  -يٍ قظح " ػهي يثاسك " أجة : -5ًَٕرج 

  وإجهت إلشيخ مبإرك عند ؤرسإل إبنه ؤل إلكتإب، وكيف تم حإلهإ؟ -1
 مإ  إلمشكلة إلبر

 بم دعت إألم ربــهإ حير  ذهب إبنهإ ؤل إلكتإب؟ -2
ة من أمر إبنه، فلمإذإ؟ -3   حير

 كإن إلشيخ مبإرك وأشته ػ 

  -يٍ قظح " ػهي يثاسك " أجة : -6ًَٕرج 

؟ -1   إلعمل مع كإتب مأمورية أبو كبير
 لمإذإ لم يستمر عىل  مبإرك ػ 

 وضح كيف أخرج إلعلم عىل  مبإرك من إلسجن.  -2

  -يٍ قظح " ػهي يثاسك " أجة : -7ًَٕرج 

: تخرج عني   -1  
كمل مإ يأنر   مدرسة .............. أ

 أفندي ػ 
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 مإ ش عظمة عني  أفندي؟ -2

؟ -3  
 مإذإ كإن يتخيل عىل  مبإرك مدرسة قرص إلعيب 

  -يٍ قظح " ػهي يثاسك " أجة : -8ًَٕرج 

كل عليه أجره وإل          هذه إلعمل، ؤذ وجد أنه يخدم هذإ إلكإتب بصدق وأمإنة، ومع ذلك يأ
" ولكنه لم يستمر طويال ػ 

 يعطيه شيئإ غير إلطعإم، ومكث عىل هذه إلحإل ثالثة أشهر ، حبر سإءت حإلته، فعزم عىل أن يأخذ حقه بإلحيلة"
  -) أ ( تخير إؤلجإبة إلصحيحة: 

 جمع ) حيلة (:  -1
 أحوإل  -
 حيل -

 حإإلت -
 مضإد ) سإءت (:  -2

ت  -  تغير
 إشتدت  -

 تحسنت -
 ) ب ( بم علل عىل  مبإرك عىل عدم إستمرإره مع إلكإتب؟

  أحذ عىل  مبإرك بهإ حقه؟
 ) جـ ( لخص إلحيلة إلبر

  -يٍ قظح " ػهي يثاسك " أجة : -9ًَٕرج 

له يوم إلجمعة، كمإ إتفقإ عىل أن يبعث        بيته طوإل إألسبوع، ويعود ؤل مي  
" وحلت إلمشكلة بأن يقيم إلصب   مع إلشيخ ػ 
  إلطفل أجرإ وإقإمة" 

 مع إلولد ؤل إلشيخ مإ يكؼ 
  -) أ  ( تخير إؤلجإبة إلصحيحة: 

  ) يبعث (  -1
 معب 

 يرسل  -
 يمنع  -

 يكسب -
 جمع ) أجر (  -2

 ؤيجإرإت  -
 أجور  -
 ؤجرإءإت -

 ) ب ( كيف حلت إلمشكلة كمإ تفهم من إلقطعة؟ 
  -) جـ ( ضع عالمة صح أمإم إلعبإرة إلصحيحة وعالمة خطأ أمإم إلعبإر إلغير صحيحة : 

 ( كإن إلشيخ أحمد أبو خرص  يسكن بعيدإ عن مسإكن إلبدو ) -1
هإ، ويبعد عنه إألخطإر -2  ( ) دعت إألم ربــهإ أن يحرس صغير
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 ساتؼا انُذٕ 

 إَٔاع انخثش

 نهخثش إَٔاع ثالثح: 

 : وهو ليس جملة وإل شبه جملة، وغإلبإ مإ يكون كلمة وإحدة .  المفرد -1

 مثل : دمحم مجتهد  -
 إلخي  إلجملة وينقسم ؤل قسمير  :  -2

 : يتكون من مبتدأ وخي   ويجب أن يكون بإلمبتدأ ضمير يعود عىل إلمبتدأ إألول  ( خبر جملة اسمية) أ 

 مثل : إلمدرسة فنإؤهإ وإسع.  -

 : يتكون من فعل وفإعل وإلبد من ضمير أو رإبط يعود عىل إلمبتدأ . خبر جملة فعلية ) ب ( 

 مثل : إلولد يلعب إلكرة  -

 : وهو ؤمإ أن يكون ) ظرفإ أو جإرإ ومجرورإ ( .  خبر شبه جملة -3

 إلظرف : إلعصفور فوق إلشجرة .  -

  إلفصل .  -
  إلجإر وإلمجرور: إلتلميذ ػ 

 إػشاب انخثش : 

 إلمفرد يكون : خي  مرفوع وعالمة رفعه : 

 جمع مؤنث سإلم (  –جمع تكسير  –إلضمة ؤذإ كإن ) مفردإ  -1

 إأللف ؤذإ كإن ) مثب  (  -2

 إلوإو ؤذإ كإن ) جمع مذكر سإلم (  -3

.  أما الخبر الجملة   محل رفع خي 
 : نقول : إلجملة ػ 

  محل رفع خي   أما شبه الجملة
 نقول  شبه إلجملة ػ 

 كاٌ ٔأخٕاذٓا 
 تدخل كإن أو ؤحدى أخوإتهإ عىل إلجملة إإلسمية :  -

هإ .  - فع إلمبتدأ ويسىم إسمهإ وتنصب إلخي  ويسىم خي   فير

 أمس( –بإت  –صإر  –ليس  –ظل  –أضح  -أخوإت كإن : ) أصبح -
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 مثال : 

ح إلمعلم جميل                                        - ح إلمعلم جميال  -شر  أصبح شر

 ظل إلجو بإردإ -إلجو بإرد                                                     -

ٕ تاسدا( :   إػشاب انًثال ) ظم انج

  عىل إلفتح.  -
 ظل : فعل مإض نإقص نإسخ  مبب 

 رفعه إلضمة .  إلجو : إسم ظل مرفوع وعالمة -

 بإردإ : خي  ظل منصوب وعالمة نصبه إلفتحة .  -

 أنوإع خي  كإن وأخوإتهإ : 

حها إن أن خبر كان وأخواتها يكون منصوبا .   أنواع خبر كان وأخواتها هي نفسها أنواع الخبر السابق شر

 شبه جملة (  –جملة  –فهو أيضا ينقسم إىل ثالثة أنواع : ) مفرد 

 كإن إلبيت نظيفإ .  -

  عىل إلفتح. 
 ) كإن ( فعل مإض نإقص نإسخ مبب 

 ) إلبيت ( إسم كإن مرفوع وعالمة رفعه إلضمة . 

 ) نظيفإ ( خي  كإن منصوب وعالمة نصبه إلفتحة . ونوع إلخي  مفرد . 

 أمىس إلولد يلعب إلكرة .  -

  عىل إلفتح
 ) أمىس ( فعل مإض نإقص نإسخ مبب 

 إلضمة ) إلولد ( ( إسم أمىس مرفوع وعالمة رفعه

 ) يلعب ( فعل مضإرع مرفوع وعالمة رفعه إلضمة وإلفإعل ضمير مستير تقديره هو 

 ) إلكرة ( مفعول به منصوب وعالمة نصبه إلفتحة 

  محل نصب خي  أمىس . 
 وإلجملة إلفعلية ) يلعب إلكرة ( ػ 

 إٌ ٔأخٕاذٓا 
ؤن وأخوإتهإ : حروف نإسخة تدخل عىل إلجملة إإلسمية، فتنصب إلمبتدأ وسىم إسمهإ وترفع إلخي  ويسىم  -

هإ.   خي 
 لعل (   -ليت   -لكن  –كأن   -أن  -إلحروف إلنإسخة: ) ؤن  -

 مثل : 

 ؤن إلعلَم نوُر   -إلعلُم نوُر                                     -

 إػشاب يثال ) إٌ انؼهى َٕس( . 

  عىل إلفتح .  -
 ؤن حرف نإسخ مبب 

 إلعلم : إسم ؤن منصوب وعالمة نصبه إلفتحة .  -
 نور : خي  ؤن مرفوع وعالمة رفعه إلضمة .  -
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  -أنوإع خي  ؤن وأخوإتهإ: 

ط أن يكون فيهمإ ضمير رإبط ( ، وشبه جملة ) جإرإ    مفردإ ، وجملة  ) إسمية أو فعلية برسر
خي  ؤن وأخوإتهإ : يأنر

 رفإ (. ومجرورإ أو ظ

 مثال : 

 ؤن فنإَء إلمدرسة وإسٌع                     ) مفرد ( -

 لعل إلحديقة أزهإرهإ متفتحة           )جملة إسمية (  -

 ليت إلسالم ينترسر                          ) جملة فعلية (  -

  إلريإضة                    ) شبه جملة (  -
 كأن إلصحة ػ 

 ) شبه جملة (               ؤن إلسفينة وسط إلبحر     -

 
 

 ًَارج اخرثاسخ انُذٕ 

 انقطؼح األٔنى:

ة ، وتعمل سوإعد إلشبإب عىل رػر إلبلد ، يتسلحون  مرص "                 تطوير حيإتهم ،  بإلعلمأفضإلهإ كثير
 ػ 
ً
إلنإفع حبإ

 ، لعلهم يعيدوإ للوطن مجده إلعظيم
ً
إ  كبير

ً
 "ويحرصون عىل إلعلم وإألخالق حرصإ

 : أ( إستخرج من إلقطعة إلسإبقة

 وبير  نوعه      -1
ً
إ  ألجله  -2خي 

ً
        -3  مفعوال

ً
 مطلقإ

ً
إ لحرف نإسخ وبير  نوعه  - 4مفعوال   خي 

 . ب( أعرب مإ تحته خط

كمل بمإ هو مطلوب ج  : ( أ

   ( خي  مفرد )    إلبحر ............................  .1

 ( خي  جملة فعلية )  ........إلطإلب ..................  .2

 () خي  شبه جملة  إلمصلون .................. إؤلمإم .  .3
 ...................................................... ( صوب إلخطأ :  كإفأ إلمدير إلمعلمون .  د

 انقطؼح انثاَيح :

هذإ إلرصإع  موإكبةإلذي نعيش فيه تمير  بإلتكنولوجيإ وإلرصإع إلعلىم  فبإتت كل دولة عإزمة عىل  لعرص إ  " 

  إلمجتمعإت إلمتقدمة
  " فحثت أبنإءهإ عىل إلنيل منه ، وليس للكسول مكإنة ػ 

  أ( أعرب مإ تحته خط

   ب( إستخرج من إلعبإرة إلسإبقة

إ لمبتدأ وبير  نوعه ) إ لفعل نإسخ وبير   –خي    ( إسمإ لفعل نإسخ – نوعه خي 

 جـ( ) ؤننإ وإثقون من إلنجإح ( إحذف إلنإسخ وإكتب إلجملة صحيحة
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 انقطؼح انثانثح :

إ  بأص"    بتطويرهإ  حت وسإئل إلموإصالت تريــــح إؤلنسإن وتوفر وقته ، بعد أن إهتم إلعلمإء إهتمإمإ كثير
ً
 سعيإ

 "   إؤلنسإنورإء إختصإر إلوقت ورإحة 

  تحته خط( أعرب مإ  أ) 

 ألجله )
ً
 وبير  نوعه  مفعوال

ً
 مطلقإ

ً
 لفعل نإسخ وبير  نوعه –ب( إستخرج من إلعبإرة : ) مفعوال

ً
إ   ( خي 

  إلجملة إلسإبقة)
  جـ(   ) إلمتسإبقون إلمجدون مستعدون للسبإق ( مإ نوع إلخي  ػ 

 ن مرة وغير مإ يلزمثم أدخل أصبح عىل إلجملة مرة وإ                                           

 انقطؼح انشاتؼح: 

  حيإتنإ ، ألننإ نعمل  إلعملؤتقإن "
وري ػ   أمر رص 

ً
  تقدم بالدنإ ومإ أحوجنإ ؤل  ؤتقإن إلعمل لتصبأمال
ح دولتنإ ػ 

  إألمة أركإنهإ ثإبتة ، وسيصبح
تؼر  لير

ً
 جإدإ

ً
ة ووع  تإم فإعمل يإ ولدي عمال   يقظة كبير

 .  " إلشعب ػ 

  خطأعرب مإ تحته  -أ 

  -: إستخرج من إلفقرة إلسإبقة مإ يىل   -ب 

 -  
ً
 مطلقإ

ً
 شبه جملة،محله إؤلعرإب - مفعوال

ً
إ   خي 

ه -  ،بير  خي 
ً
 نإسخإ

ً
  فعال

 صوب إلخطأ    إنليست إلشجرتإن مثمرت -ج
 

 خايغا : انرؼثيش 
: انرؼثيش انٕظيفي  :أًٔلا

 :انالفرح-1

اآلخرٌن، وإرشادهم إلى شًء نافع؛ لٌفعلوه، أو تحذٌرهم من شًء ضار؛ هً لوحة تحوي عبارة الغرض منها لفت انتباه 

 .لٌتجنبوه

 :ٔيجة فيٓا يشاػاج اآلذي

 .إثارة االنتباه، ومناسبة جمٌع المتلمٌن -2اإلٌجاز والدلة والوضوح.                    -1

 .وضعها داخل إطار -4حسن التنظٌم وجمال الخط.                   -3

 .اكتب الفتة تحذر فٌها السائقٌن من القٌادة بسرعةمثال: 
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 :ذذسيثاخ

 .اكتب الفتة تحث فٌها زمالءن على لراءة الكتب النافعة -1

 .اكتب الفتة توضح فٌها ضرورة االهتمام بالنظافة الشخصٌة تجنبًا لألمراض -2

 :انثشقيح-2

 .مطلب هام بغرض التهنببة أو التعزٌة أو غٌرهماهً شكل من أشكال التعبٌر عن المشاعر أو اآلراء نحو مولف معٌن أو 

 :وٌجب فٌها مراعاة اآلتً

 .كتابة اسم المرسَل إلٌه وعنوانه أعلى البرلٌة ٌمٌنًا -1

 .كتابة موضوع البرلٌة فً الوسط بكلمات للٌلة موجزة -2

 .كتابة اسم المرِسل وعنوانه أسفل البرلٌة ٌساًرا -3

 .الباهر آخر العام الدراسًمثال: اكتب برقٌة تهنئ زمًٌلا لك بنجاحه 

   :ذذسيثاخ

    .اكتب برلٌة تعزٌة لصدٌمن؛ بسبب وفاة أحد ألاربه -1

 .اكتب برلٌة تهنبة لمعلمن الذي فاز بجابزة المعلم المثالً -2

 :انشعانح انقظيشج

  .هً خطاب مكتوب بٌن األهل واألصدلاء، أوبٌن جهة حكومٌة ومواطنٌن أو بالعكس 

 :وٌجب فٌها مراعاة اآلتً

 .تمدٌم التحٌة -توضٌح صفة من توجه إلٌه الرسالة.                   -

 .كتابة الموضوع باختصار -ممدمة موجزة للموضوع.                               -

 .كتابة اسم المرِسل -الخاتمة.                                                  -

         .كتابة التارٌخ -

 .اكتب رسالة لصدٌق لك فً الخارج تدعوه لزٌارة مصر    مثال:

  :ذذسيثاخ

 .اكتب رسالة لعالم مصري بالخارج تدعوه فٌها للعودة للوطن -1

 .اكتب رسالة إلى مدٌر المدرسة تطلب فٌها إلامة ندوة ثمافٌة عن الصحة الولابٌة -2
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 :اإلػالٌ

  اجتماعىتدعو اإلعالنات إلى التروٌج لسلعة أو عمل ثمافى أو  

  :يا يجة يشاػاذّ في اإلػالٌ

        ـ تحدٌد الجهة المعلِنة2ـ اإلٌجاز وحسن الخط      1

 ـ تحدٌد الزمان والمكان4ـ موضوع اإلعالن      3

 ـ كٌفٌة التواصل مع المعلن5

 (مثال: )اكتب إعًلناا عن رحلة مدرسٌة إلى العاصمة اإلدارٌة 

 :ذذسية

 .رسٌة لحدٌمة الحٌواناكتب إعالنًا عن رحلة مد 

  :ـ تطاقح انذػٕج5

  بطالة تدعو فٌها فردا أو جهة لحضور حفل أو اجتماع أو مناسبة ....إلخ

 1ـ ما ٌجب أن نراعٌه فٌها: 

     ـ تحدٌد موضوع الدعوة3ـ تحدٌد الجهة الداعٌة          2ـ تحدٌد المدعوٌن           1

  ـ وضوح البٌانات وحسن الخط5             ـ تحدٌد زمان الدعوة ومكانها        4 

 (نموذج )لتصمٌم بطالة دعوة ألولٌاء األمور لحضور حفل تمٌمه المدرسة بمناسبة نصر أكتوبر العظٌم

 :ذذسية

 اكتب بطالة دعوة ألولٌاء األمور لحضور اجتماع مجلس اآلباء 

 :ثاَياا: انرؼثيش اإلتذاػي

 .الرأ رأس الموضوع جٌدًا -1

 .الموضوع بممدمة مختصرة ابدأ -2

 .اكتب عدة أسطر فً كل عنصر -3

 .اكتب استشهادًا مما تحفظ من المرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌف والشعر واألمثال والحكم -4
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 .حاول االستفادة من موضوعات المنهج فً المراءة والنصوص -5

 .اختم الموضوع بخاتمة مناسبة موجزة تلخص الموضوع -6

 .ء اللغوٌة واإلمالبٌة والنحوٌة، وحسن خطنتجنب األخطا -7

 .استخدم عالمات الترلٌم -8

 .اكتب الموضوع على شكل فمرات -9

 .اترن مساحة بٌضاء بممدار كلمة ببداٌة كل فمرة للنظام -14

 :اكرة في انًٕضٕػاخ انرانيح

 .وواجبن نحوه الوطن أمانة، فكل مواطن ٌدافع عنه بكل نفٌس وغاٍل.. تحدث عن فضل الوطن علٌن -1

 .أهمٌة نهر النٌل لمصرنا الحبٌبة، وكٌفٌة الحفاظ على مٌاهه من التلوث والضٌاع -2

النجاح هدف كل إنسان فً الحٌاة، ٌسعى إلٌه وٌعمل لتحمٌمه. اكتب فً هذا الموضوع موضًحا عناصر النجاح  -3

 .الحمٌمً، وصفات اإلنسان الناجح

 .مة، كرمتهما األدٌان السماوٌة. اكتب موضًحا فضلهما علٌن وواحبن نحوهماللوالدٌن منزلة رفٌعة وأفضال عظٌ -4

 .الصدٌك ال غنى عنه فً الحٌاة، اكتب مبٌنًا أهمٌة الصدالة، وواجبن نحو صدٌمن -5

 .آثار مصر لها لٌمة تارٌخٌة كبٌرة والسابح ٌجد متعة فً مشاهدتها. اكتب عن هذه اآلثار وأهمٌتها السٌاحٌة لمصر -6

 :اإليالءا: عادعا 

 :كراتح انًٓضج انًرطشفح

 :ترسم الهمزة المتطرفة تبعًا لحركة الحرف الذي لبلها، ال على حسب حركتها

 .شاِطا -إذا كان ما لبلها مكسوًرا رسمت على ٌاء؛ لٌناسب الكسرة،مثل: لاِرئ -1

 .ٌجُرؤ -إذا كان ما لبلها مضموًما رسمت على واو؛ لٌناسب الضمة، مثل: اللؤلُؤ -2

 .بدأ -إذا كان ما لبلها مفتوًحا رسمت على ألف؛ لٌناسب الفتحة، مثل: أنشأ -3

 .سماء -وضوء -كْفء -إذا كان ما لبلها ساكنًا سواء أكان صحًٌحا أم معتاًل رسمت على السطر، مثل عْبء -4

 :كراتح األنف انهيُح

 .هً األلف الساكنة المفتوح ما لبلها، وتكتب فً وسط الكلمة وفً آخرها األلف اللٌنة:
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كتاب، وإذا كانت متطرفة وأضٌف إلٌها ضمٌر فهً متوسطة  -مال -األلف اللٌنة المتوسطة تكتب ألفًا دابًما مثل: لال -1

 .مواله مثل مولى+ه

 :و التالًاأللف اللٌنة المتطرفة ترسم أحٌانًا ألفًا، وأحٌانًا ٌاء على النح -2

 ( بلى –حتى  –على  -ما.... ماعدا ) إلى –الحرف: تكتب ألًف فً الحروف مثل: ال  -3

 

  :اًلعى-

 ( األلى –لدى  –متى  –مهما.... ماعدا ) أنى  -هنا –تكتب ألفًا مثل: أنا   -

 .خطا -تكتب ألفًا إذا كانت ثالثة، وأصلها واو مثل: عصا -

 .زواٌا ماعدا ٌحٌى –ثة، وسبمت بٌاء مثل: لضاٌا تكتب ألفًا إذا كانت أكثر من ثال -

 .فتى -تكتب ٌاء إذا كانت ثالثة، وأصلها ٌاء مثل: هدى -

 .مصطفى –تكتب ٌاء إذا كانت أكثر من ثالثة مثل: مستشفى  -

 .بخارى –كسرى  –وعٌسى  –فرنسا... ما عدا موسى  -ألمانٌا -األسماء غٌر العربٌة: تكتب ألفًا مثل: طنطا -

 :انفؼم-

 .كسا –محا  -تكتب ألفًا إذا كانت ثالثة، وأصلها واو مثل: دعا -

 .جرى –رمى  –تكتب ٌاء إذا كانت ثالثة، وأصلها ٌاء مثل: لضى  -

 ٌحٌى. انتهى ما عدا الفعل ٌحٌا للتفرلة بٌنه وبٌن االسم –اصطفى  -تكتب ٌاء إذا كانت أكثر من ثالثة مثل: استدعى -

 



























































































ا"ِمْن نص  اِعُر محمود غنيم" ُكْن َقوي ًّ  :َقالَ الشَّ

حــُة ُعْنواُن  الَحيــاه    مــا الصِّ  َفاْنُشـُروَها َنْضـَرةًّ َفوَق الِجَباه ***   إِنَّ

َفاه     َواْبَعُثوَهــا َرْحَمــةًّ للعــــالمين ***  وارُسُموَها َبْسمةًّ َفوَق الشِّ

ابِقيِن بِأُْسلُوبكَ ( ا )   .اْشَرِح البيتيِن السَّ

اِعُر؟ َوَما َرْأُيَك فِيَما َيْدُعو إلَيِه؟( ب )   إالَم َيْدُعو الشَّ

ْعبيراِت اآلتيةِ ( جـ )  ِح الَجَمالَ فى التَّ  :َوضِّ

حُة ُعْنواُن الَحياةِ » -١  .«الصِّ

َفاه» -٢  .«وارُسُموَها َبْسمةًّ َفوَق الشِّ

ِة فِى( د )  حَّ ُمَها لُِزَمالئَِك لِلُمَحاَفَظِة َعلَى الصِّ َصائُح الَّتى ُتَقدِّ اِرِع ــ الَمْدَرَسةِ : )َما النَّ   ؟(الَمأَْكِل َوالمْشَرِب ــ الشَّ

ْلُه إلى َخبٍر ُجْملةٍ : اْسَتْخِرْج ِمَن الَبْيَتينِ ( هـ )  ا، َوَحوِّ ا ُمْفَردًّ ْكلِ , وُمَضافًّا إِلَيهِ , َخبرًّ  ِمْنُهما بِالشَّ
 .وَظْرَف َمكاٍن، واْضبِْط ُكال ًّ

اجحِة، َفبِها نْقِدُر َعلى الَعمل وبها نْقدُر َعلى الِجهاِد فى ُكلِّ َمياديِن الحياِة، : َشْرح الَبْيَتْين( ا )  ة أَساُس الحياِة النَّ حَّ إنَّ الصِّ

ِة َجَما حَّ اِس لَِيْظَهَر أََثُر الصِّ ىَّ بْيَن النَّ حِّ وَرْونقًّا َعلَى ُكلِّ الُوُجوِه،  الًّ وَعلْيكم يا طالََّب الِعْلِم فِى ِمْصَر أَْن َتْنُشروا الَوْعَى الصِّ

اُس فِى َحياتِهم، وُتْرسم َفْوَق ِشف ىَّ فِى ُكلِّ مكاٍن لَِكْى َيْسَعد النَّ حِّ ا أَْن َتْنُشروا الَوْعى الصِّ ُة اهِ وَعلَْيكم أَْيضًّ حَّ هم الَبْسمة، فالصِّ

اسِ   .َرْحَمٌة ِمن هللا للنَّ

 (ب ) 

اِس، وأنَّ طالََّب الِعْلِم َمْسئ - َة أَساُس الَحياِة ولِذلَِك َيِجُب َنْشُرها َبْين النَّ حَّ اِعر إلَى أَنَّ الصِّ ون َعْن َنْشر الَوْعى ولُ َيْدُعو الشَّ

ى حِّ  .الصِّ

ها ُتحقُِّق َسعادَة الناِس فِى َحياتِهم -  .وَرْأيِى فِيما َيْدُعو إِليه أَنَّ هذِه َدْعوة َصِحيحة ألنَّ

 (جـ )

ة ُعنوان الحياةِ »الَجَمالُ فِى  -١ حَّ ة أساُس الحياِة ألنَّه بها يْعملُ اإلنساُن وَيْسعد: «الصِّ حَّ َح أنَّ الصِّ  .أَنَّ الشَّاعَر وضَّ

فاهِ »اْلَجمــالُ فِى  -٢ فاهِ : «واْرُسموها َبْسمة َفْوق الشِّ َة َبْسمةًّ ُتْرسُم َفْوَق الشِّ حَّ ر الصِّ ــاعَر َصوَّ  .أَنَّ الشَّ



َجاحِ "ِمْن َمْوُضوِع  ، َوَمن َتَكبَّر َهاَنت ُصوَرته فِى الُعُيون، َوَخِسر فِى النُّفُوسِ  َفَمن َتَواَضَع هلل اْرتَفَعت َمْنِزلَُته»": ِمفَتاُح النَّ

 .«َنْفَسهُ 

رَ : )ُمضاد..............  (: ُصورة)َجْمُع (:...........  النُّفُوس)ُمْفرُد ...........  (: َمْنزلُتهُ )َمعنى :أَْكِملْ ( ا )    (: ............َتكبَّ

، ُهوَ : أَْكمل( ب )  َجاِح اْلَحقِيقِىِّ انِى للُوُصوِل للنَّ   : .................اْلُعْنصر الثَّ

اِس؟( جـ )  اِس؟ َوَما أََثر َتكبُّر الَفْرِد َعلَى النَّ   َما أََثُر َتَواضِع اْلَفْرِد َمَع النَّ

َجاِح ( د )  ابُِع للُوُصوِل إِلَى النَّ الُِث َوالرَّ ؟ َما الُعْنُصُرالثَّ   اْلَحقِيقِىِّ

ابِقةِ ( هـ )   .أْعرْب َما َتْحَتُه َخطٌّ فِى الفِْقَرة السَّ

 .تواضع(: تكبر)مضاد .  صور(: صورة)جمع .  النفس(: النفوس)مفرد .    مكانته(: منزلته)معنى ( ا ) 

 .التواضع: العنصر الثانى للوصول للنجاح الحقيقى، هو( ب ) 

 .أثر تواضع الفرد مع الناس ارتفاع منزلته فى نفوس الناس -(جـ ) 

 .أثر تكبر الفرد على الناس، هو ضياع صورته ومنزلته بين الناس -

 .اإلبداع: والعنصر الرابع, المسئولية: العنصر الثالث للوصول إلى النجاح الحقيقى، هو( د ) 

 .حرف جر: فى -: فى النفوس( هـ ) 

 .، وعالمة جره الكسرة(فى)اسم مجرور بحرف الجر : النفوس -
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َجاحِ "ِمْن َمْوُضوِع  ُتِعيُنُه َعلَى ُمَواَجَهِة , َولَِكنَّ الُوُصــولَ إِلَى َهــَذا الَهـــَدِف َيْحَتــاُج إِلَــى َمجُموَعِة َعَناِصر»": مْفَتاُح النَّ

َجاحِ , اْلَحَياةِ  ، وِهىَ , َوُتساِعُدهُ َعلَى اْلُوصوِل إِلَى النَّ َجاح اْلَحقِيِقىِّ ُة مْفَتاُح النَّ تَّ َقة : األُولَى: َوَهِذِه الَعَناِصُر السِّ َقة بِاهلل َوالثِّ الثِّ

اِس، ألن اإلْنَسا اِس، َفاَل َيْقَنُط اإلْنَسان ِمْن َرْحَمِة هللا، والَ َيْسَتِهيُن بَِنْفِسِه أَْو بِالنَّ  .«بَِع َعلَى اْلَخْيرِ ن طُ بِالنَّْفس َوالنَّ

 (الَهـَدف)، َوَجْمـع (َعَناِصـر)، َوُمْفـَرد (ُتِعيُنـهُ )هــاِت َمْعَنـى ( ا )   (.النََّجاح)، َوُمَضادَّ

  َما الَهدُف الَِّذى َيْسَعى اإلْنَساُن للوُصول إلَْيه؟( ب ) 

ابَِقة؟( جـ )  لُ إلَى النَّجاِح، َكَما َوَرَد فِى الفِْقَرِة السَّ ا ُتَوصِّ  َكْم ُعْنصرًّ

َقة بِاهلل َتَعالَى؟( د )    َكْيف َتُكوُن الثِّ

 .«............ُطِبَع اإلِْنساُن َعلَى»: أكمل( هـ ) 

ابَقةِ ( و )  ر: اْسَتْخـِرْج ِمَن الفِْقَرِة السَّ  .ُمَضافًّا إلَيه ــ َفاِعالًّ ــ اْسم إَشاَرة للُمْفرد الُمذكَّ

 .الفشل أو الرسوب(: النجاح)مضاد .  األهداف(: الهدف)جمع .  عنصر(: عناصر)مفرد .   تساعده(: تعينه)معنى ( ا ) 

 .الهدف الذى يسعى اإلنسان للوصول إليه، هو النجاح( ب ) 

 .العناصر التى توصل إلى النجاح ستة( جـ ) 

 .تكون الثقة باهلل تعالى بعدم يأْس اإلنسان من رحمة هللا( د ) 

 .طبع اإلنسان على الخير( هـ ) 

 .هذا: اإلشارة للمفرد المذكراسم .  اإلنسان: الفاعل.   الحياة: إليه من الفقرةالمضاف (و ) 
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لَ أَن َيْجَتِمع اْلَماِضى واْلَحاِضُر َواْلُمْسَتْقبل َحْول َمائَِدٍة »": اْلَماِضى َواْلَحاِضر َوالُمْسَتْقَبلُ "ِمْن َمْوُضوِع  َهلْ ُيْمِكنَك أَْن َتَتَخيَّ

اِت الَعِظيَمة التِى , َيَتَجاَذُبون أَْطَراَف اْلَحِديث؟ لَْو َحَدَث َذلِكَ  ْخِصيَّ ُه ُيْمكُننِى أَْن أََرى اْلَماِضى، َيِصُف اْلَحَواِدَث اْلَباِرَزة َوالشَّ َفإنَّ
اِريُخ، َوُيْسِهُب فِى َوْصِف إِْنَجازاتِِهْم َوَما َحقَّقُوهُ ِمْن أَْمَجادٍ  لََها التَّ  .«َسجَّ

ا َبْين اْلَقْوَسْين فِيَما َيأْتِى( ا )  ِحيَحَة ِممَّ   :اْخَتر اإلَجاَبة الصَّ

ة ــ الَواِضَحةُ (: ............. )الَبـــاِرَزة)ــ َمْعَنى  ١ ِديَقُة ــ الَقِويَّ  (الصَّ

 (الَحادَثات ــ األَحاِديث ــ اْلُمَحاَدَثات)  (: ............. الَحديث)ــ َجْمُع  ٢

  (َماِجـــد ــ َمجيــــد ــ َمْجـــــد(: ............. )أَْمَجــاد)ــ ُمْفــَرُد  ٣

قُ ) (: ............. َيْجَتِمـع)ــ ُمَضاد  ٤  (َيْبَتِعـــُد ــ َيْقَتـــِرُب ــ َيَتَفـــرَّ

  َماَذا َوَصَف اْلَماِضى ِعْند اْجتَماِعِه بِالَحاِضر َوالُمْسَتْقبِل؟( ب ) 

ا َعن الَحاِضِر؟( جـ )   لَِماَذا ال يعِرُف اْلَماِضى َكثِيرًّ

ابَِقة أُْسلُوَب اْستْفَهاٍم، َواْذُكر أََداة االستِْفَهامِ ( د )   .اْسَتْخِرج ِمَن الفِْقَرة السَّ

 (ا ) 

 .الواضحة(: البارزة)ــ معنى  ١

 .األحاديث(: الحديث)ــ جمع  ٢

 .مجد(: أمجاد)ــ مفرد  ٣

 .يتفرق(: يجتمع)ــ مضاد  ٤

وصف الماضى عند اجتماعه بالحاضر والمستقبل الحوادث البارزة والشخصيات العظيمة التى سجلها التاريخ وأسهب ( ب ) 

 .فى وصف إنجازاتهم وما حققوه من أمجاد

ا عن الحاضر؛ ألنهما ال يلتقيان( جـ )   .ال يعرف الماضى كثيرًّ

 هل يمكنك أن تتخيل أن يجتمع الماضى والحاضر والمستقبل على مائدة يتجاذبون أطراف الحديث؟: االستفهامأسلوب (د ) 

 .هل: االستفهاموأداة 



ٍة  َعلَى اإلْنَسانِ »": اْلَماِضى َواْلَحاِضر َوالُمْسَتْقَبلُ "ِمْن َمْوُضوِع  أْن َيَتَعلََّم ِمْن َتَجاِربه فِى الَماِضى، وأَْن َيْحَيا َحاِضره بُِكلِّ ِهمَّ

َط لِْلَغدِ  ر فِى المْسَتْقَبِل َوُيَخطِّ  .«َوأَْن ُيَفكِّ

ـة)َهـاِت َمْعَنـى ( ا )   (.َيْحَيا)، َوُمَضاد (اإلْنَسـان)، َوَجْمع (َتَجـارب)، َوُمْفـَرد (ِهمَّ

  ....................................َيَتَعلَّم اإلِْنَسان ِمْن تَجاِربِِه فِى : أَْكِملْ ( ب ) 

  َماَذا َيِجب َعلى اإلْنَساِن َنحو اْلُمْسَتْقَبِل؟( جـ ) 

ابَِقةِ ( د )   .أَْعِرْب َما َتْحَتُه َخطٌّ فِى الفِْقَرِة السَّ

 .يموت(: يحيا)مضاد .  األناسى(: اإلنسان)جمع .       تجربة(: تجارب)مفرد .      عزم قوى(: همة)معنى ( ا ) 

 .يتعلم اإلنسان من تجاربه فى الماضى( ب ) 

 .يجب على اإلنسان نحو المستقبل أن يفكر فيه، ويخطط للغد( جـ ) 

 .، وعالمة جره الكسرة(على)اسم مجرور بحرف الجر : اإلنسان -.   حرف جر: على -: على اإلنسان( د ) 

ِديد َمْن َملَك َنْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضبِ »: َقالَ َرُسول هللا صلى هللا عليه وسلم رَعة، َولَِكن الشَّ ِديد بِالصُّ  .«لَْيَس الشَّ

ِديدُ )َما َمْعَنى ( ا )    ؟(الشَّ

ِريِف؟( ب )  ِديُد، َكَما َتْفَهُم ِمَن اْلَحِديِث الشَّ   َمِن الشَّ

ِريِف؟( جـ )   َمْن َراِوى َهَذا اْلَحِديِث الشَّ

 .القوى(: الشديد)معنى ( ا ) 

 .الشديد، كما أفهم من الحديث الشريف من يملك نفسه عند الغضب( ب ) 

 .البخارى: راوى هذا الحديث الشريف، هو( جـ ) 

اِعرُ    :َقالَ الشَّ

ائِِمين ***  َيا َشَباَب اْلِعْلِم فِى الَواِدى األِمين    وا النَّ ْبُح َفُهزُّ  أَْشَرَق الصُّ

ا َقـــِويا ***        ِمْصُر َتْرُجو ِمْنُكم ِجيالًّ َفتِيا     َسالِــَم البِْنَيِة ِمْقَدامًّ

ْبح) ، َوُمَضـاد (ِجيـل)، َوَجْمـع (َشَبـاب)، َوُمْفـَرد (البِْنَيــة)مْعَنــى : َهــات( ا )   (.الصُّ

لُّ؟( جـ )              َمِن الَِّذين َناداُهم الشَّاعُر؟ وَماذا طلَب ِمْنهم؟( ب )   َعلَى َمْن ُكتَِب الذُّ

 .الليل(: الصبح)مضاد .   أجيال(: جيل)جمع .    شاب(: شباب)مفرد .   الجسم(: البنية)معنى (ا ) 

 .وإيقاظ الكسالى القاعدين عن العمل والنشاط, وطلب منهم اليقظة والنشاط, شباب العلم: الذين ناداهم الشاعر( ب ) 

 .كتب الذل على المستضعفين( جـ ) 



 

ُيورُ .. الَمْنُصورُ "ِمْن َمْوُضوِع   ":َوالطُّ

ا ُمَكاَفأَةٌ َعلَى َذلَِك، ُثمَّ أَْعَطاهُ ِمائَة ِديَنارٍ » اِس، َولََك ِمنَّ  .«لََقْد َعلِْمَنا بَِما قُْلَتُه َبْيَن النَّ

ا َيلِى فِى ُجْملٍَة ِمْن ِعْنِدكَ ( ا )   :َهاِت ُكال ًّ ِممَّ

 .َعَرْفَنا: ُمَراِدفِ * 

 .َحَرَمهُ : ُمَضادِّ * 

 .َدَنانِيرَ : ُمْفَردِ * 

 َمْن َقائِلُ َهِذِه الِعَباَرِة؟ َولَِمْن؟( ب ) 

ُجلُ ُمَكاَفأَةًّ؟ لَِماَذا؟( جـ )   َهلْ َيْسَتِحقُّ َهَذا الرَّ

َياَرةِ : اْلُجْملَةُ .     َعلِْمَنا(: َعَرْفَنا)ُمَراِدُف ( ا )   .َعلِْمَنا َسَبَب الزِّ

ُف أَْعَطاهُ أَِخى األَْوَراقَ : اْلُجْملَةُ  -.  أَْعَطاهُ (: َحَرَمهُ )ُمَضاد    .َهَذا الُمَوظَّ

ةِ : اْلُجْملَةُ  -.  ِدينار(: َدَنانِير)ُمْفَرُد   يَناُر ُعْملَُة َبْعِض البِالَِد اْلَعَربِيَّ   .الدِّ

ِة اْلَمال. اْلَخلِيَفُة اْلَمْنُصور: َقائِلُ َهذِه اْلِعَباَرةِ ( ب )  ُجل الَِّذى َعَثَر َعلَى ُصرَّ  .وَقالََها للرَّ

ُه َعَثَر َعلَى َمْبلٍَغ ِمَن ا( جـ )  اِس أَنَّ ُد َبْيَن النَّ ُه َظلَّ ُيَردِّ ُجلُ ُمَكاَفأَةًّ؛ ألَنَّ  .ِل، َولَْم َيْعِرف َصاِحَبهُ لماَنَعْم َيْسَتِحقُّ َهَذا الرَّ
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َجاَجةُ "ِمْن َنصِّ   ":الَبِخيلُ َوالدَّ

ا أَنَّ فِيَهـــــا َكـــْنزا     ا ***  َفَظــنَّ َيــْومًّ ُه َيـــــــــــْزَداُد ِمْنُه ِعــــــزَّ  َوأَنَّ

ا َيأْتِى فِى ُجْملٍَة ِمْن ِعْنِدكَ ( ا )   .َكْنز: َجْمع.   َيقِلُّ : ُمَضادِّ .  َحِسبَ : ُمَراِدفِ : َهاِت ُكال ًّ ِممَّ

ا َعاَلَقَتُه بِالَبْيِت الَِّذى َقْبلَُه َوالَبْيِت الَِّذى َبْعَدهُ ( ب )  نًّ ابَِق بِأُْسلُوبَِك، ُمَبيِّ  .اْشرِح الَبْيَت السَّ

َمُع ُيقِلُّ َما َجَمعَ ( )جـ )  ْن َعاَلَقَة َهِذِه الَمقُولَِة بِالنَّصِّ الَِّذى َدَرْسَتهُ (: الطَّ  .َبيِّ

ا: اْلُجْملَةُ  -.  ظنَّ (: َحِسبَ )ُمَراِدف ( ا )   .َظنَّ الَخائُِن فِى َصِديقِِه َشر ًّ

 .َيِجُب أَْن َيْزَداد اإلِْنَساُن ِمَن اْلَخْيرِ : اْلُجْملَةُ  -.   َيْزداد(: َيقِــلُّ )ُمَضـــاد  

 .ُكُنوُز األَْرِض ُمْخَتلَِفُة األَْنَواعِ : اْلُجْملَةُ  -. ُكُنوز(: َكْنز)َجْمع  

ابِقِ ( ب )  اِعرُ : َشْرُح الَبْيِت السَّ َهبى: َيقُولُ الشَّ ُئ فِى َبْطنَِها ِمَئاٍت ِمَن الَبْيِض الذَّ َجاَجَة ُتَخبِّ وَعالََقُة َهَذا . َظنَّ الَبِخيلُ أَنَّ الدَّ

َجاَجَة تُ  َجاَجَة َتبِيُض اْعَتَقَد أَنَّ الدَّ َهبى، خَ الَبْيِت بِالَبْيِت الَِّذى َقْبلَه، ُهَو أَنَّ لَِكْثَرِة تْكَراِر أَنَّ الدَّ ُئ فِى َبْطنَِها ِمَئاٍت ِمَن الَبْيِض الذَّ بِّ

ا؛ لَِيشُ  ينًّ َجاَجِة َوَكاَن ُيْمِسُك فِى َيِدِه ِسكِّ  .َها نِْصَفْينِ قَّ وَعالََقُتُه بِالَبْيِت الَِّذى َبْعَدهُ أَنَّ الَبِخيلَ أَْمَسَك بالدَّ

َمُع ُيقِلُّ َما َجَمعَ »( جـ )  َجاَجِة لدَّ الَعالََقُة َبْيَن َهِذِه الَمقُولَِة بِالنَّصِّ الَِّذى َدَرْسُتُه أَنَّ َطَمَع اْلَبِخيِل فِى الَبْيِض الَِّذى فِى َبْطِن ا« الطَّ

ى إِلَى َشقَِّها نِْصَفْينِ  ا, أَدَّ  .َولَْم َيِجِد الَبِخيلُ َشْيئًّ
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بِىُّ اْلَخلِيَفَة ُعَمر ْبن َعْبِد اْلَعِزيِز بِأَْن َيَتَكلََّم فِى َمْجلِِسِه؟  َكْيَف أَْقَنَع الصِّ

فإن منح هللا , قلبه ولسانه: إنما المرء بأصغريه»: أقنع الصبى الخليفة عمر بن عبد العزيز بأن يتكلم فى مجلسه بأن قال له

ا، فقد استحق الكالم ا حافظًّ ا، وقلبًّ ا الفظًّ  .«العبد لسانًّ

اِس؟  َما َفَوائِد َنَواِدِر ُجَحا للنَّ

ا أو حلوال مرحة تدل على خفه ظله ا أو اجتماعي ًّ ا ذاتي ًّ  .فوائد نوادر جحا أنها تجعل الناس يضحكون، كما أن وراءها نقدًّ

ا الْبِنِه فِى َبْغَداَد؟ ُجــِل الَِّذى َطلََب ِمْنُه أَْن َيْكُتَب ِخطابًّ ا للرَّ  لَِماَذا لَْم َيْكُتْب ُجَحا ِخَطـابًّ

لم يكتب جحا خطابا للرجل الذى طلب منه أن يكتب خطابا البنه فى بغداد؛ ألن خطه ردىء، فال يستطيع أن يقرأهُ أحد غيره، 

 .فإذا كتب الخطاب فإنه يتعين عليه أن يسافر لبغداد كى يقرأه له

 َماَذا َكاَن َمَع َتاِجِر الَجَواِهِر ِعْنَد َذَهابِِه إِلى َقْصِر اْلَخلِيَفِة اْلَمْنُصوِر؟

 .كان مع تاجر الجواهر عند ذهابه إلى قصر الخليفة المنصور جواهر كثيرة، وأحجار كريمة

 لَِماَذا َحِزَن َتاِجُر الَجَواِهر؟

ا عندما نزل فى النهر؛ ليتبرد ة المال وطارت بها بعيدًّ  .حزن تاجر الجواهر؛ ألن حدأة أخذت ُصرَّ

اِس َعلَْيهِ  هُ ِحْلُم هللا، َوَثَناُء النَّ  ؟(َذَكاء َصبِى)َكَما َفِهْمَت ِمْن َدْرِس . َما َنتِيَجُة َمْن َيُغرُّ

 .، هى أن َتِزل قدمه(ذكاء صبى)نتيجة َمْن يغره حلم هللا، وثناء الناس عليه، كما فهمت من درس 
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  .«!َيا َصبى َتَتَكلَُّم فِى َهَذا اْلَمَقاِم؟: َفأََحبَّ الَحَسُن أَْن َيَتَكلََّم َفَزَجَرهُ اْلَخلِيَفُة، َوَقالَ »

  (: .............أََحبَّ )ُمَضاد .............    (: اْلَخلِيَفة)َجْمــع ................   (: َزَجر)َمْعَنى   :أَْكِملْ ( ا ) 

  لَِماَذا َزَجَر اْلَخلِيَفُة اْلَحَسن ْبن اْلَفْضل؟( ب ) 

  ...............َكاَن ِعْنَد اْلَخلِيَفِة، ِعْنَدَما َكاَن الحسُن ْبن اْلَفْضل ُيِريُد أَْن َيَتَكلََّم َكثِيٌر ِمْن أَْهِل : أَْكِملْ ( جـ ) 

بِى َمَع اْلَخلِيَفِة؟( د )   بَِم َتِصُف َمْوقَِف الصَّ

  .َكِرهَ (: أحب)مضاد      .الخلفاء(: الخليفة)جمع        .َنَهرَ (: زجر)معنى (ا ) 

 .؛ حتى ال يتكلم فى مجلسه؛ ألنه صغير السن(الحسن بن الفضل)زجر الخليفة ( ب ) 

 .يريد أن يتكلم كثير من أهل العلم( الحسن بن الفضل)كان عند الخليفة، عندما كان ( جـ ) 

 .أصف موقف الصبى مع الخليفة بأنه شجاع وذكى وفصيح فى الكالم( د ) 

اِس َعلَْيِهمْ : َفَقالَ . ِعْظنِى َيا ُغالَمُ : َفَقالَ ُعَمرُ » ُهْم ِحْلُم هللا َوَثَناُء النَّ ا َغرَّ هُ ِحْلُم , َيا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن، إنَّ أَُناسًّ ْن َيُغرُّ َفالَ َتُكْن ِممَّ

اِس َعلَْيِه َفَتِزلَّ َقدُمكَ   .« هللا َوَثَناُء النَّ

ُهمْ )َمْعَنى : َهاتِ ( ا )   (.َثَناء)، َوُمَضاد (ُغالَم)، َوَجْمع (اْلُمْؤِمنِينَ )، َوُمْفَرد (َغرَّ

  ؟«ِعْظنِى َيا ُغالَمُ »: َمن َقائِلُ ِعَباَرةِ ( ب ) 

 بَِم َوَعَظ اْلُغالَُم أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن؟( جـ ) 

  .َذم(: ثناء)مضاد .  غلمان(: غالم)جمع . المؤمن(: المؤمنين)مفرد .  خدعهم(: غرهم)معنى ( ا ) 

 (.عمر بن عبد العزيز)الخليفة : هو, «عظنى يا غالم»: قائل عبارة( ب ) 

 .وعظ الغالم أمير المؤمنين بأالَّ يغره حلم هللا وثناء الناس عليه( جـ ) 
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َدْت َنَواِدُره، وَمَواقِفُُه َوأَحَوالُُه، َوُكلَُّها »": ِمْن َنَواِدِر ُجَحا"ِمْن َمْوُضوع  ٌة َمِرَحٌة، َعَرَفْتُه ُكلُّ الشُُّعوِب، وَقْد َتَعدَّ ُجَحا َشْخِصيَّ

 .«َتْجَعلُ النَّاس َيْبَتِسُموَن َوَيْضَحُكونَ 

 (.َيْضَحُكون)، وُمَضاد (َشْخِصيَّة)، وَجْمــع (َنــَواِدر)، وُمْفـَرد (َنــَوادر)َمْعَنى : َهــاتِ ( ا ) 

ابَِقةِ َكَما ِصْف ُجَحا، ( ب )   .َوَرَد فِى الفِْقَرِة السَّ

اِس، ( جـ )  ابَِقِة؟ َوَما أََثرَها َعلَى النَّ اِس، َكَما َوَرَد فِى الفِْقَرِة السَّ ابَِقِة؟َولَ َما أََثُر قَِراَءِة َنَواِدر ُجَحا َعلَى النَّ  ْم َيِرْد فِى الفِْقَرِة السَّ

ـابَِقة( د )  ا، واْذُكْر ُمْفَرَدهُ : اْسـَتْخِرج ِمَن الفِْقـَرة السَّ ا َجْمـعًّ ةًّ ــ فِْعـالًّ ــ اْسـمًّ  .ُجْملَةًّ اْسـِميَّ

(: يضحكون)مضـاد .  شخصيــات(: شخصيـة)جمــع .  نـادرة(: نـــوادر)مفرد .  أمــور طريفة(: نـــوادر)معنــى ( ا ) 

  .يبكون

 .وتعددت نوادره ومواقفه وأحواله, وقد عرفته كل الشعوب, جحا شخصية مرحة( ب ) 

 .أثر قراءة نوادر جحا على الناس، كما ورد فى الفقرة السابقة أنها تجعلهم يضحكون -(جـ ) 

 .وأثرها على الناس، ولم يرد فى الفقرة السابقة أن وراءها نقدا ذاتيا أو اجتماعيا أو حلوال مرحة تدل على خفة ظله -

 .جحا شخصية مرحة: الجملة االسمية من الفقرة السابقة( د ) 

 .الشعب: الشعوب، ومفردها: االسم الجمع.  تعددت: الفعل 
َجاَجةُ "ِمْن َنصِّ  اِعرُ " اْلَبِخيلُ والدَّ   :َقالَ الشَّ

ا أَنَّ فِيَها َكْنزا      ا ***  َفَظنَّ َيْومًّ ُه َيــْزَداُد ِمْنــُه ِعــزَّ  َوأَنَّ

َجاَجة اْلِمْسِكين      ين ***  َفَقبَض الدَّ  َوَكــاَن فِى َيِمينه ِسكِّ

ا َبْيَن اْلَقْوَسْيِن فِيَما َيأْتِى( ا )  ِحيَحة ِممَّ  :اْخَتِر اإلَِجاَبة الصَّ

 (اْبَتَعـــَد ــ أَْمَســـــك ــ اْعَتَقــــدَ ).......... (: َظــنَّ )ــ َمْعَنـــى  ١

ين)ــ َجْمُع  ٢ يَنات ــ َسَكاِكين ــ ُسُكون) ............(: ِسكِّ  (َسكِّ

 (أَْسَفــــلُـُه ــ ِشَمــــالـُه ــ َتْحتـــهُ ...........)(: َيِمينِه)ــ ُمَضـاد   ٣

ا( ب )  ِل؟, َماَذا اْعَتَقَد اْلَبِخيلُ َيْومًّ   َكَما َتْفَهُم ِمَن الَبْيِت األَوَّ

َجاَجِة؟( جـ )   َماَذا َفَعلَ اْلَبِخيلُ َمَع الدَّ

 .اعتقد(: ظن)ــ معنى  ١(ا ) 

 .سكاكين(: سكين)ــ جمع  ٢

 .شماله(: يمينه)ــ مضاد  ٣

ا( ب )  كما أفهم من البيت األول أن فى , اعتقد البخيل يومًّ

ا من البيض الذهبى  .بطن الدجاجة كنزًّ

 .البخيل شق الدجاجة نصفين بالسكين( جـ ) 



أَْعِطنِى ِحَماَرَك َيا ُجَحا أِلْنقلَ َبْعَض األَْمتَِعِة، : ُثمَّ َقالَ لَهُ , َطَرق اْلَجاُر َبْيَت ُجَحا، وَسلََّم َعلَْيه»": ِمْن َنَواِدر ُجَحا"ِمْن َمْوُضوِع 

وق لَِيْشَتِرى َبْعَض : َوَكاَن ُجَحا اَل ُيِريُد أَْن يِعيرهُ اْلِحَمار، َفَقالَ لَهُ  َمْعِذَرةًّ َيا َجاِرى، لََقْد َذَهَب اْبنِى بِاْلِحَمار إِلى السُّ
ُمَضاد .........  (: األَْغَراض)ُمْفَرُد ......... (: اْلَجار)َجْمُع ...........(: َدقَّ )َمْعَنى : أَْكِملْ َما َيأْتِى( ا )  .«..األَْغَراِض 

  َماَذا َطلََب اْلَجاُر ِمْن ُجَحا؟ وَهل اْسَتَجاَب ُجَحا لَِطلَبِِه؟ َولَِماَذا؟( ب )   ...........(: َيْشَتِرى)

  ................... َعَرَف اْلَجاُر أَنَّ ُجَحا َيْكِذُب َعلَْيِه ِعْنَدَما : أَْكِملْ ( جـ ) 

ابَِقةِ ( د )  ةًّ : اْسَتْخِرْج ِمَن الفِْقَرِة السَّ ة ــ َفاِعال ــ ُمَضافا إِلَْيهِ , ُجْملَة فِْعلِيَّ لَها إِلى ُجْملَة اْسِميَّ  ُثمَّ َحوِّ

  .يبيع(: يشترى)مضاد .  الغرض(: األغراض)مفرد .  الجيران(: الجار)جمع .  طرق(: دق)معنى ( ا ) 

بدعوى أن ابنه ذهب , ولم يستجب جحا لطلبه. طلب الجار من جحا أن يعطيه حماره؛ لينقل عليه بعض األمتعة( ب ) 

 .بالحمار إلى السوق؛ ليشترى بعض األغراض

 .عرف الجار أن جحا يكذب عليه عندما مأل الحمار البيت نهيقا( جـ ) 

 .الجار طرق بيت جحا: وتحويلها إلى جملة اسمية, طرق الجار بيت جحا: الجملة الفعلية من الفقرة السابقة( د ) 

 .األغراض: المضاف إليه.   الجارُ : الفاعل 

ُيور"ِمْن َمْوُضوِع   ":اْلَمْنُصوُر والطُّ

َحَتى َعاَد الشُّرِطىُّ بَِرُجٍل، ، َفَدَعا اْلَمْنُصوُر ُشرِطيِه اْلَخاص، َوأََمَرهُ بَِتَفقُِّد أَْحَواِل أَْهِل تِْلَك الناِحَيِة، َولَْم َيْمِض َوْقٌت َطِويلٌ »

ُه َعَثَر َعلَى َمْبلٍَغ ِمَن اْلَماِل، َولَْم َيْعِرْف َصاِحَبُه  ُد َبْيَن النَّاس أَنَّ ُجلَ أََماَم اْلَمْنُصورِ . َيقُولُ َوُيَردِّ  .«أَْوَقَف الشَّرِطىُّ الرَّ

دُ : )َهـاِت َمْعَنى( ا )   (. َطِويل: )، وُمَضاد(اْلَمال: )، َوَجْمـــع(أَْحــَوال: )، َوُمْفــَرد(ُيَردِّ

؟( ب )    بَِم أََمَر اْلَخلِيَفُة اْلَمْنُصور الشُّرِطىَّ

؟( جـ )  ُجل الَِّذى َعاَد بِِه الشُّرِطىُّ ُد الرَّ  َماَذا َكاَن ُيَردِّ

ابَِقةِ ( د )  ةًّ ــ َفاِعال ــ ُمَضافًّا إِلَْيهِ : اْسَتْخِرْج ِمَن الفِْقَرِة السَّ  .ُجْملَة فِْعلِيَّ

  .قصير(: طويل)مضاد .   األموال(: المال)جمع .   حال(: أحوال)مفرد .  يكرر(: يردد)معنى ( ا ) 

 .أمر الخليفة المنصور الشرطى بتفقد أحوال أهل الناحية التى طارت الحدأة فوقها( ب ) 

 .كان يردد الرجل الذى عاد به الشرطى أنه عثر على مبلغ من المال، ولم يعرف صاحبه( جـ ) 

 .دعا المنصور شرطيه الخاص: الفعلية من الفقرة السابقةالجملة (د ) 

 .أحوال: المضاف إليه.   المنصور: الفاعل 
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اِس أَْن َتْحُكُموا بِاْلعَ ": َقالَ هللا َتَعالَى وا األََماَناِت إِلَى أَْهلَِها، َوإِذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّ ا َيِعُظُكْم دْ إِنَّ هللا َيأُْمُرُكْم أَْن ُتَؤدُّ ِل إِنَّ هللا نِِعمَّ

ا ا َبِصيرًّ  ".بِِه إِنَّ هللا َكاَن َسِميعًّ

ا َيِعُظُكْم بِهِ : )َما َمْعَنى( ا )  ابَِقِة؟( ب ) ؟ (األََماَنات: )، َوَما ُمْفَردُ (نِِعمَّ   بَِم أََمَرَنا هللا َتَعالَى فِى اآلَيِة الَكِريَمِة السَّ

ُه : أَْكِملْ ( جـ )   ...............ِصَفاُت هللا َتَعالَى الَّتِى َوَرَدت فِى اآلَيِة الَكِريَمِة أَنَّ

ابَِقُة ِمْن ُسوَرِة : أَْكِملْ ( د )   ...............اآلَيُة الَكِريَمُة السَّ

  .األمانة(: األمانات)مفرد .  نعم النصح ما يعظكم هللا به(: نعما يعظكم به)معنى (ا ) 

 .أن نؤدى األمانات إلى أهلها، وإذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل: أمرنا هللا تعالى فى اآلية الكريمة السابقة( ب ) 

 .أنه سميع بصير: صفات هللا تعالى التى وردت فى اآلية الكريمة( جـ ) 

 .اآلية الكريمة السابقة من سورة النساء( د ) 

ُجلُ » ائَِر اْخَتلََسَهاَنْخلَةٍ  َتْحتَ  َبْيَنَما ُكْنُت أَْعَملُ : َفَقالَ الرَّ ة، َفأََخْذتَها َوَراَقنِى َمْنَظُرَها، َفقُْلُت إِنَّ الطَّ رَّ ِمْن   ؛ إِْذ َسَقَطْت أََماِمى الصُّ

 .«َما، َفاْحَتَفْظُت بَِها َحَتى أَْعِرَف َصاِحَبَها َمَكانٍ 

ائِر)َوَجْمُع , (: .............َراَقنِى)َمْعَنى : أَْكِملْ ( ا )    (: .............أََمام)َوُمَضادُّ , (: .............الطَّ

ِة اْلَماِل َيْعَملُ؟( ب )  ُجلُ الَِّذى َعَثَر َعلَى ُصرَّ   أَْيَن َكاَن الرَّ

ُجِل؟ َوَما َقْدُرَها؟( جـ )   لَِماَذا أَْعَطى اْلَخلِيَفُة اْلَمْنُصور ُمَكاَفأَةًّ للرَّ

اُس ِعْنَد َسَماعهُم اْلِحَكاَية؟( د )  َب النَّ  ِممَّ َتَعجَّ

ابَِقةِ ( هـ )   .أَْعِرْب َما َتْحَتُه َخطٌّ فِى الفِْقَرِة السَّ

  .خلف(: أمام)مضاد . الطيور(: الطائر)جمع . أعجبنى(: راقنى)معنى ( ا ) 

 .كان الرجل الذى عثر على صرة المال يعمل تحت نخلة( ب ) 

أعطى الخليفة المنصور مكافأة للرجل؛ ألنه كان يردد أنه عثر على مبلغ من المال وال يعرف صاحبه، وقدرها مائة ( جـ ) 

 .دينار

 .تعجب الناس عند سماعهم الحكاية من ذكاء المنصور وحسن حيلته( د ) 

اسم ( مكان)حرف جر، و( من: )من مكان. مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة: نخلة.مكانظرف : تحت(هـ ) 

 ، وعالمة جره الكسرة(من)مجرور بحرف الجر 



 

َجاِج، َمِريَضةًّ َجالَِسةًّ فِى ُهُدوٍء، َفْوَق َسِريِرَها، َوَقْد ( َمْريم)َوَفْجأَةًّ لَمَحْت »": ِزَياَرةٌ وُمَفاَجأَةٌ "ِمْن َمْوُضوِع  ِمْن َخْلِف الزُّ

ْت ُرْكَبَتْيَها إِلى أَْسَفِل َذْقنَِها، ُمَتَطلَِّعةًّ إِلَـى ُجْدَراِن ُحْجَرتَِها فِى الُمْسَتْشَفى ْق َمْرَيُم َعْيَنْيَها.. فِى ُشُرود, َضمَّ  .«..لَْم ُتَصدِّ

ْق َعْيَنْيَها؟( َمْريم)َماَذا لَمَحْت ( ا )  َجاِج؟ ولَِماَذا لَْم ُتَصدِّ  ِمْن َخْلِف الزُّ

 فِى ُجْملََتْيِن ِمْن ِعْنِدكَ ( ُجْدَران)، َوُمْفَرد (َسِريرٍ )َجْمَع : َهاتِ ( ب ) 

ْت ُرْكَبَتْيَها إِلى أَْسَفِل َذْقنِهَ ( َمْريم)لَمَحْت  -( ا )  َجاِج َمِريَضةًّ َجالَِسةًّ فِى ُهُدوٍء، َفْوَق َسِريِرَها، َوَقْد َضمَّ ُمَتَطلَِّعةًّ  ا،ِمْن َخْلِف الزُّ

  .إِلَـى ُجْدَراِن ُحْجَرتَِها فِى الُمْسَتْشَفى، فِى ُشُرود

ْق َمْرَيُم َعْيَنْيَها؛ ألنَّ َهِذِه اْلَمِريَضَة ِهَى  - ( َمْرَيم)َزِميلَُتَها فِى الَمْدَرَسِة، ُمْنُذ الَعاِم الَماِضى، َوالَّتِى َكاَنْت ( َفاِطَمة)ولَْم ُتَصدِّ

َراَسةِ  َها انَتَقلَْت إِلَى َمْدَرَسٍة أُْخَرى؛ َفِهَى لَْم َتَرَها ُمْنُذ بَِداَيِة الدِّ  .َتْعَتقُِد أَنَّ

 (ب ) 

ة(: َسِريرٍ )َجْمع  - ةِ : اْلُجْملَةُ .       ُسُرر, أَِسرَّ  .ُيوَجُد فِى ُكلِّ ُمْسَتْشَفى َعَدٌد ِمَن األَسرَّ

 .َعلَى ِجَدار ُحْجَرِة َنْوِمى ُصوَرةٌ ألِْزَهارٍ : اْلُجْملَةُ .             ِجَدار(: ُجْدَران)ُمْفَرُد  -

خُر فِيِه ُنقُوَدَها؟( َمْريمُ )لَِماَذا َستكتُب   ِرَسالةًّ إلى َمْكَتِب اْلَبِريد الَِّذى َتدَّ

ا إلى رقم حساب ( مريم)ستكتب  رسالة إلى مكتب البريد الذى تدخر فيه نقودها تطلب منه أن يرسل من حسابها مبلغًّ
 .المستشفى، كما كتبت رقمه من اإلعالن

 .بالمرض الخطير منذ منتصف اإلجازة الصيفية الماضية( فاطمة)مرضت  بِاْلَمَرِض اْلَخطيِر؟( َفاِطَمةُ )َمَتى َمِرَضْت 
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َها َسْوَف َتقوُم بِِزياَرٍة إلَى ( َمْرَيمُ )َجلََسْت »": ِزَياَرةٌ وُمَفاَجأَةٌ : "ِمْن َمْوُضوعِ  َمَع أَْصِدقائَِها فِى الَمْدَرَسِة، وَقالَْت لَُهْم إنَّ

 .«َمَع َوالَِدْيَها َيوَم الَخِميِس الَقاِدمِ  ٥٧٣٥٧ُمْسَتْشَفى 

  (.الَقاِدمِ )، وُمَضاد (الَمْدَرَسةِ )، وَجْمع (أَْصِدقائَِها)َهاِت َمْعَنى ( ا ) 

 فِى الَمْدَرَسِة؟( َمْرَيمُ )َمْع َمْن َجلََسْت ( ب ) 

 أِلْصِدقائَِها؟( َمْرَيمُ )َماَذا َقالَْت ( جـ ) 

 َيوَم الَخِميِس الَقاِدِم؟ ٥٧٣٥٧ُمْسَتْشَفى ( َمْرَيمُ )لَِماَذا َسَتُزوُر ( د ) 

 َمَعَها إِلَى اْلُمْسَتْشَفى؟( َمْرَيمُ )َماَذا َسَتأُْخُذ ( هـ ) 

 .الماضى(: القادم)مضاد .       المدارس(: المدرسة)جمع .       أصحابها(: أصدقائها)معنى (ا ) 

 .فى المدرسة مع أصدقائها( مريم)جلست ( ب ) 

 .مع والدتها يوم الخميس القادم ٥٧٣٥٧ألصدقائها إنها سوف تقوم بزيارة إلى مستشفى ( مريم)قالت ( جـ ) 

 .يوم الخميس القادم؛ ألنه يوم عطلة رسمية ٥٧٣٥٧مستشفى ( مريم)ستزور ( د ) 

 .معها إلى المستشفى بعض الهدايا( مريم)ستأخذ ( هـ ) 

 فِى اْلَفْصِل؟( َفاِطَمةَ )الْستِْقَباِل ( أَْحَمدُ )َما االْقتَِراُح الَِّذى َقدمُه 

 .فى الفصل، هو أن يكتبوا لوحة ترحيب بها؛ لتراها وهى تدخل الفصل( فاطمة)الستقبال ( أحمد)االقتراح الذى قدمه 

ْرِحيِب بـ   ؟(َفاِطَمةَ )َماَذا َكَتَب التالميُذ َعلَى الفَِتِة التَّ

 .«فى فصلك( فاطمة)أهالًّ بك يا »(: فاطمة)كتب التالميذ على الفتة الترحيب بـ 
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ٌة،ولَِكْن َهلْ تستطيُع : َقالَْت َمْريمُ »": َتْخِطيٌط َرائِعٌ "ِمْن َمْوُضوِع  َها فِْكَرةٌ َذِكيَّ أَْن َتُزوَرَنا، وَقْد َتَساَقَط ُمْعَظُم ( َفاِطَمةُ )إنَّ

ا لَها َب َذلَِك َحَرجًّ  .«َشْعِرَها، ُدوَن أَْن ُيَسبِّ

  ؟(َذِكية)، وَما ُمَضادُّ (فِْكَرةٌ )، وَما َجْمع (َحَرج)َما َمْعَنى ( ا ) 

ِكيُة الَّتِى أَشاَرْت إلَْيَها ( ب )   ؟ ولَِمْن َهِذِه اْلفِْكَرة؟(َمْريمُ )َما اْلفِْكَرةُ الذَّ

بيُب َعلَى ُسَؤاِل ( جـ )  ابَِقِة؟( َمْريم)بَِم أَجاَب الطَّ   اْلَواِرد فِى اْلِعَباَرِة السَّ

 .غبية(: ذكية)مضاد . فَِكر(: فكرة)جمع .    ضيق(: حرج)معنى ( ا ) 

لزيارة تالميذ فصلها فى المدرسة، وهذه الفكرة للطبيب ( فاطمة)، هى ذهاب (مريم)الفكرة الذكية التى أشارت إليها ( ب ) 

 .المعالج لها

وعندى حل، , أنت صديقة ذكية، لقد فكرت فى ذلك: الوارد فى العبارة السابقة، قائالًّ ( مريم)أجاب الطبيب على سؤال ( جـ ) 

 .للمدرسة( فاطمة)سوف أتحدث مع إدارة المدرسة ومعلمة فصلكم بعد يومين بخصوص زيارة 

ائَِعُة األولَى أَْن َنَرى »": َيْوٌم ال ُيْنسى"ِمْن َمْوُضوِع  َعةًّ َبْيَضاَء ( َفاِطَمة)َحَدَثْت ُمَفاَجأَتان، َكاَنِت المفاجأةُ الرَّ وَقِد اْرَتَدْت قُبَّ

 .«َجِميلَةًّ للَغاَيةِ 

 ...........(: َجِميلَة)ُمَضادُّ ........ (: ُمَفاَجأَتان)ُمْفَرُد ........  (: المفاجأةُ )َجْمُع .......  (: للغاَية)اْلَمْقُصود بـ : أَْكِملْ ( ا ) 

 َما اْلُمَفاَجأةُ األولَى الَّتِى َحَدَثْت؟( ب ) 

انَِية الَّتِى َحَدَثْت؟( جـ )   َما المفاجأةُ الثَّ

 َبْعَد ِزَياَرتَِها لَُه؟( فاطمة)َماَذا أْصَبَح اْسُم َفْصِل ( د ) 

ا(: للغاية)المقصود بـ ( ا )   .قبيحة( : جميلة )مضاد .   مفاجأة(: مفاجأتان)مفرد .   المفاجآت(: المفاجأة)جمع .   ِجد ًّ

 .قبعة بيضاء جميلة( فاطمة)المفاجأة األولى التى حدثت، هى ارتداء ( ب ) 

 (.فاطمة)قبعات بيضاء مماثلة لقبعة ( فاطمة)والمفاجأة الثانية التى حدثت، هى ارتداء تالميذ فصل ( جـ ) 

 .فصل القبعات البيضاء: بعد زيارتها له( فاطمة)أصبح اسم فصل ( د ) 
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ا فى , اإلصرار، فالناجح ال يتردد فى اتخاذ القرار الصائب: والسادسة»": مفتاح النجاح"من درس  وإنما يمضى قدمًّ

 .«تنفيذه واثقًّا فى قدرته على الوصول إلى هدفه، ال تقف طموحاته عند حد ألنه يملك روح التحدى والمنافسة

 :اختر الصواب مما بين القوسين( ا ) 

 (السريع ــ الصحيح ــ الجرىء) ................     (: الصائب)ــ مرادف  ١

 (يستمـــــر ــ يصـــــر ــ يعانـــى)...............         (: يتردد)ــ مضــاد  ٢

 (ريــــــاح ــ أرواح ــ روائـــــح.....................      )(: روح)ــ جمـع  ٣

 :أجب عما يلى( ب ) 

 كما فهمت من الفقرة؟, ــ ما سمات اإلنسان الناجح ١

  ــ لم ال تقف طموحات الناجح عند حد؟ ٢

 :استخرج من الفقرة( جـ ) 

ا بالضمة ١  .ــ فاعالًّ مرفوعًّ

 .ــ مفعوالًّ به ٢

ا ٣ ا مجرورًّ  .ــ اسمًّ
  .الصحيح(: الصائب)ــ مرادف  ١(ا ) 

 .يصر(: يتـردد)ــ مضاد  ٢

 .أرواح(: روح)ــ جمع  ٣

ــ سمات اإلنسان الناجح، كما فهمت من الفقرة، هى أنه ال يتردد فى اتخاذ القرار الصائب، ( ب ) 

ا فى تنفيذه، واثقًّا من قدرته على الوصول إلى هدفه، وال تقف طموحاته عند حد ألنه  ويمضى قدمًّ

 .يملك روح التحدى والمنافسة

ا من النجاح ٢  .ــ ال تقف طموحات الناجح عند حد ألنه يريد أن يستمر فى النجاح ويحقق مزيدًّ

 .طموحاته: ــ الفاعل المرفوع بالضمة من الفقرة ١(جـ ) 

 .روح: ــ المفعول به من الفقرة ٢

 .اتخاذ: ــ االسم المجرور من الفقرة ٣



فعلى اإلنسان أن يتعلم من , إن الثالثة الماضى والحاضر والمستقبل على حق»": الماضى والحاضر والمستقبل"من درس 

ويبدأ ( اليوم) يجب أن يركز على الحاضر , تجاربه، وأن يحيا حاضره بكل هـمة، وأن يفـكر فى المستقبل ويخطــط للـغد

ا من أيام العمر الجميلة  .«العمل بحزم وحماسة، ليجعل منه يومًّ

 .، وضعها فى جمل من عندك(حق)، ومضاد (تجارب)، ومفرد (همة)مرادف : هات( ا ) 

 كيف يستفيد اإلنسان من الماضى، كما فهمت من الفقرة؟( ب ) 

 ؟«يتعلم من تجاربه»: ما الجمال فى عبارة( جـ ) 

 .نحقق التفوق بالعزم الشديد: الجملة -.  العزم الشديد(: همة)مرادف (ا ) 

 .أجرينا تجربة ناجحة فى المعمل المدرسى: الجملة -. تجربة(: تجارب)مفرد 

 .الباطل البد أن يزول فى يوم ما: الجملة -.باطل(: حق)مضاد  

ا( ب )   .يستفيد اإلنسان من الماضى، كما فهمت من الفقرة، بأن يتعلم من تجاربه فى الماضى، ليواجه الحياة اليوم وغدًّ

أنه تعبير يبين ضرورة االستفادة من تجارب اإلنسان فى الماضى لمواجهة « يتعلم من تجاربه»: الجمال فى عبارة( جـ ) 

ا، ويصور التجارب باألستاذ المعلم  .الحياة اليوم وغدًّ
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ا العزم »": الماضى والحاضر والمستقبل"من درس  كل يوم تبدأ حياة جديدة، وعليك أن تفكر فى استغالل إمكاناتك، عاقدًّ

 .«على أن يكون مستقبلك أفضل مما مضى، فكل خطوة مهما كانت صغيرة تقربك من الهدف شريطة أن تنظم وقتك

 .فى جملة تامة( جديدة)أدخل مضاد كلمة ( ا ) 

 .اكتب ثالث فوائد تعلمتها من هذا الدرس( ب ) 

 .األماكن القديمة تحمل ذكريات: فى جملة تامة( جديدة)إدخال مضاد كلمة ( ا ) 

 :من الفوائد التى تعلمتها من هذا الدرس( ب ) 

 .ــ أنه على اإلنسان أن يتعلم من تجاربه فى الماضى ١

 .ــ أنه على اإلنسان أن يحيا حاضره بكل همة ٢

ــ أنه على اإلنسان أن يفكر فى المستقبل، ويخطط للغد، وأن يركز على الحاضر ويبدأ العمل بحزم وحماسة؛ ليجعل منه  ٣

ا من أيام العمر الجميلة  .يومًّ

وقال اركبوا فيها باسم هللا مجراها ومرساها إن ربى لغفور رحيم وهى تجرى بهم : "قال هللا تعالى": نصائح أب"من نص 

 ".فى موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان فى معزل يا بنى اركب معنا وال تكن مع الكافرين

 :تخير الصواب مما بين القوسين لما يلى( ا ) 

 (سيرها ــ وقوفها ــ سكونها)..................     (: مجراها)مرادف 

 عالم يدل نداء نوح البنه؟( ب ) 

 .سيرها(: مجراها)مرادف ( ا ) 

 .على شدة حبه له، وأنه يحب الخير له: يدل نداء نوح البنه( ب ) 
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ا"من نص   ":كن قوي ًّ

 أشرق الصبح فهزوا النائمين ***  يا شباب العلم فى الوادى األمين    

ــا قويــا ***  مصـــر ترجــو منكــم جيــالًّ فتيـا      سالـــم البنيـــة مقدامًّ

 ؟(جيل)؟ وما جمع (فتيا)؟ وما مضاد (هزوا النائمين)ما المقصود بـ ( ا ) 

  كما فهمت من البيتين؟, ماذا ترجو مصر من شبابها( ب ) 

 ما الجمال فى هذا التعبير؟« فهزوا النائمين»( جـ ) 

 ؟(الوادى األمين: )ماذا يقصد الشاعر بــ( د ) 

 .أجيال(: جيل)جمع .  ضعيفًّا(: فتيا)مضاد . الكسالىأيقظوا (: هزوا النائمين)المقصود بـ ( ا ) 

وإيقاظ الكسالى القاعدين , ترجو مصر من شبابها، كما فهمت من البيتين أن يكونوا فى نشاط ويقظة فى عصر التقدم( ب ) 

 .عن العمل والنشاط

 .الجمــال فى هذا التعبير، أنه تعبير يدعو إلى اليقظة والنشاط« فهزوا النائمين»( جـ ) 

 مصر(: الوادى األمين)يقصد الشاعر بــ ( د ) 

ا"من نص   ":كن قوي ًّ

 أشرق الصبح فهزوا النائمين ***  يا شباب العلم فى الوادى األمين    

ا قــويا ***  مصــر ترجــو منكــــم جيــالًّ فتيا      ســالــــم البنية مقــدامًّ

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين( ا ) 

 (األدوية ــ البوادى ــ الوديان....................         )(: الوادى)ــ جمـع  ١

 (عائــــم ــ قائــــم ــ قـــــــوى....................         )(: خـــائر)ــ مضاد  ٢

 ماذا يطلب الشاعر من الشباب فى البيت األول؟( ب ) 

 .صف الشباب الذى تريده مصر، كما فى البيت الثانى( جـ ) 

 .قــــــوى(: خـــائر)ــ مضاد  ٢.الوديان(: الوادى)ــ جمـع  ١(ا ) 

النشاط واليقظة فى عصر التقدم، وإيقاظ الكسالى القاعدين عن العمل : يطلب الشاعر من الشباب فى البيت األول( ب ) 

 .هم الشباب األقوياء: كما فى البيت الثانى, الشباب الذى تريده مصر( جـ .            ) والنشاط



فنظر , أتته الوفود، فإذا فيهم وفد الحجاز( عمر بن عبد العزيز)ولما أفضت الخالفة إلى »": ذكاء صبى"من موضوع 

 .«ليتكلم َمْن هو أسن منك، فإنه أحق بالكالم: إلى صبى صغير السن، وقد أراد أن يتكلم، فقال( عمر)

 (.صغير السن)، ومضاد (صبى)، وجمع (أفضت)معنى : هات ما يلى( ا ) 

 للصبى؟( عمر بن عبد العزيز)ماذا قال ( ب ) 

 كى يتكلم؟( عمر بن عبد العزيز)كيف أقنع الصبى ( جـ ) 

 .كبير السن(: صغير السن)مضاد .       صبيانصبية أو (: صبى)جمع .     انتهت(: أفضت)معنى ( ا ) 

  .«ليتكلم من هو أسن منك، فإنه أحق بالكالم»: للصبى( عمر بن عبد العزيز)قال ( ب ) 

قلبه ولسانه، فإن : يا أمير المؤمنين إنما المرء بأصغريه»: كى يتكلم بأن قال( عمر بن عبد العزيز)أقنع الصبى ( جـ ) 

ا، فقد استحق الكالم ا حافظًّ ا وقلبًّ ا الفظًّ  .«منح هللا العبد لسانًّ

ا قصر الخليفة المنصور ومعه »": والطيور.. المنصور"من موضوع  ذهب أحد تجار الجواهر من عدن إلى بغداد، قاصدًّ

 .«جواهر كثيرة، وأحجار كريمة، فأخذ المنصور منه ما استحسنه من الجواهر وأعطاه صرة بها مائة دينار

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

 (ُجَهـْير ــ جهـر ــ جـوهـرة)................ (: جواهـر)ــ مفـرد  ١

 (قليـلة ــ ضعيـفة ــ صغيـرة)................ (: كثيــرة)ــ مضاد  ٢

 (استصغـره ــ استقبحـه ــ استنكـره.............)(: استحسنه)ــ مضاد  ٣

ا)ــ معنـى  ٤ ا فى)............. (: قاصـدًّ ا إلى ــ راغبًّ ا على ــ متوجهًّ  (مصر ًّ

 (الـورق ــ القمـاش ــ المعـدن)   : ................ــ تصنــع الصــرة مــن ٥

 (اليمـن ــ الشـام ــ مصـر)............... : ــ أتـــى التاجــــر مـــن ٦
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ا، أراد أن يتبرد بماء النهر، »": والطيور.. المنصور"من موضوع  بينما هو فى طريقه على شاطئ النهر، وكان اليوم قائظًّ

ا، وطارت فى األفق ذاهبة  فوضع ثيابه وتلك الصرة على الشاطئ، ونزل النهر فمرت حدأة فخطفت الصرة وهى تحسبها لحمًّ

 .«...بها

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين( ا ) 

ا فى(: قائظ)ــ مضاد  ١  (حرارته ــ برودته ــ أعاصيره) ................       : أى كان اليوم شديدًّ

 (يــرتوى ــ يشــرب ــ يغتسـل.................                                   )(: يتبرد)ــ معنى  ٢

 (الصبــح ــ الظهـــر ــ العصــر)        ...............: ــ كان التاجر يسير على الشاطئ فى وقت ٣

 ماذا فعلت الحدأة بالصرة؟ وما موقف التاجر منها؟( ب ) 

ا لكان، ثم أعربه، وبين نوعه: هات من الفقرة السابقة( جـ )   .خبرًّ

 ":البخيل والدجاجة"من نص 

ـــا أن فيهــا كنـزا         وأنـــه يــــزداد منــــه عـــــزا ***  فظـن يومًّ

 وكـــان فــى يمينـــه سكيــن ***      فقبض الدجاجة المسكين       

 إذ هى كالدجاج فى حضرته ***     وشقهــا نصفيـن من غفلته      

 :تخير الصواب مما بين القوسين( ا ) 

 (شجاعة ــ غنى ــ سرعة...................         )(: عـــزا)ــ المقصود بـ  ١

 (يقظتـه ــ حزنـه ــ قوتــه................            )(: غفلته)ــ مضـــــــــاد  ٢

 ماذا فعل الرجل عندما أمسك بالدجاجة؟ ولماذا؟( ب ) 

 ؟«وشقها نصفين من غفلته»: ما الجمال فى العبارة التالية( جـ ) 

 ما الدرس الذى نتعلمه من تصرف الرجل فى األبيات السابقة؟( د ) 

 حين جلست لمشاهدة التليفزيون؟( مريم)ما الذى لفت انتباه 

 ؟(مريم)ما رقم الحساب الذى سوف يرسل إليه تبرع 

 ما أهمية التبرع لمستشفى عالج سرطان األطفال؟
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فى صحبة والديها، ومعها بعض الهدايا إلى المستشفى، الذى ( مريم)توجهت »": زيارة ومفاجأة"من درس 

ا.. الطرقات واسعة ونظيفة.. وجدته غاية فى الجمال والنظام حجرات المرضى الزجاجية .. المكان هادئ تمامًّ

 .«..مجهزة بأحدث األجهزة الطبية

 :اختر الصواب مما بين القوسين( ا ) 

  (: .................توجهت)مرادف 

 (وقفت ــ انتظرت ــ ذهبت)         

 (.الهدايا ــ الطرقات ــ األجهزة: )هات مفرد كل من( ب ) 

 ؟«غاية فى الجمال والنظام»: عالم يدل هذا التعبير( جـ ) 

 مع والديها؟( مريم)ما اسم المستشفى الذى زارته ( د ) 

 .صف هذا المستشفى( هـ ) 

 ":أخى اإلنسان"من نص 

 ــع فى المغرب والمشرق ***  أخى فى العالم الواســــ   

 د فـــى جــوهــرك المطلق ***  أخى األبيض واألســــو   

 :اختر الصواب مما بين القوسين فيما يلى( ا ) 

 (المرسل ــ الملصق ــ المقيد................                   )(: المطلق)ــ مضاد  ١

 (أمر ــ استفهام ــ نداء..............      ): أسلوب( أخى األبيض واألسود)ــ  ٢

 ؟«فى العالم الواسع»: ماذا يقصد الشاعر بقوله( ب ) 

 .«بالحب والتعاون بين البشر تصبح الحياة جنة على األرض»: اكتب البيتين اللذين يدالن على هذا المعنى( جـ ) 
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